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Свет ски дан здра вља је био и про шао,
на днев ном ре ду су би ле не ке дру ге те-
ме, а по пу ла ци ја ко ја нај ви ше ко ри сти

здрав стве не услу ге и ње ни сва ко днев ни про-
бле ми за о би ђе ни су и ово га пу та. Одав но је
по зна то да ста нов ни штво Ср би је спа да ме ђу
нај ста ри је у све ту, са мо је у Бе о гра ду ско ро
пе ти на ста нов ни ка ста ри ја од 65 го ди на, а та
чи ње ни ца узро ку је раз ли чи те здрав стве не,
со ци јал не и еко ном ске про ме не. Али, уме сто
све о бу хват не и до бро ор га ни зо ва не бри ге о
ста ри ма, дру штво че сто де лу је не за ин те ре со-
ва но за ову по ја ву, те је пра во пи та ње ка ко
љу ди ко ји жи ве са ми и бо ле сни успе ва ју да
пре ва зи ђу сва ко днев не те шко ће.
Јед на од нај ве ћих сва ка ко је по тре ба за ле-

че њем и стал ном не гом. Ис тра жи ва ње ко је је
спро вео Ин сти тут за јав но здра вље Ср би је по ка-
за ло је да, пре ма оче ки ва њу, ста ри је осо бе ве-
о ма че сто ко ри сте услу ге до мо ва здра вља и да
са мо 1,6 про це на та ста рих ни кад ни је би ло код
ле ка ра. Нај че шће ко ри шће не услу ге су ме ре ње
крв ног при ти ска, од ре ђи ва ње ви си не ше ће ра и
ла бо ра то риј ске ана ли зе. Ви ше од 50 од сто па ци-
је на та ста ри јих од 65 го ди на узи ма из ме ђу пет
и 10 вр ста ле ко ва исто вре ме но, а спе ци ја ли сту
ни кад ни је по се ти ло са мо њих 11 од сто.

Сви ови по да ци до вољ но го во ре ко ли ко је
нео п ход но да бар при мар на здрав стве на за-
шти та у до мо ви ма здра вља бу де при ла го ђе на
нај че шћим ко ри сни ци ма. Уме сто то га, на пре-
гле де се че ка ду го, све се за ка зу је те ле фо-
ном (што је по не кад не мо гу ћа ми си ја), мно ге
услу ге се пла ћа ју, као и ле ко ви, тех но ло ги-
ја је че сто за ста ре ла, осо бље не љу ба зно, а
ад ми ни стра ци ја то ли ка да па ци јент мо ра да
има не ко га ко ће сва ко днев но да иде по не ки
па пир – по твр ду, упут, на лог, уве ре ње, до-
каз, и да ше та од шал те ра до шал те ра ра зних
уста но ва. Уз то, мно ги до мо ви здра вља су за
па ци јен те као твр ђа ве – углав ном без лиф то-
ва и са спе ци ја ли стич ким слу жба ма ко је су,
по пра ви лу, сме ште не на нај ви шим спра то ви-
ма. А чак ни ова ква здрав стве на за шти та ни је
јед на ко до ступ на сви ма – скон цен три са на је
углав ном у гра до ви ма и да ле ко од се о ске по-
пу ла ци је ко ја ни је по ве за на са ур ба ним цен-
три ма.
У свом че сто рав но ду шном од но су пре ма

нај ста ри ји ма за бо ра вља мо да се про ду же ње
жи вот ног ве ка сма тра нај ве ћим успе хом чо-
ве чан ства и да се сви на да мо да ће нам би ти
да та мо гућ ност да оста ри мо.

М. Јо ва но вић

Реч уредника

Празник над празницима
Ус крс (Вас крс) је нај ве ћи 

хри шћан ски пра зник, у ње-
му се сла ви са ма осно ва хри-
шћан ске ве ре на ко јој по чи ва 
на да у вас кр сну ће свих жи-
вих. Ме ђу тим, због ра до сти 
ко ју овај пра зник но си, на ро-
чи то де ци, Ус кр су се об ра ду ју 
и они ко ји га не пра зну ју из 
ре ли ги о зних раз ло га, а ра-
дост у ср цу, пра шта ње у ду-
ши и ле по та у оку увек су део 
ус кр шње ат мос фе ре.
До 16. ве ка сви хри шћа ни 

су Ус крс сла ви ли истог да ту-
ма, али су се ре фор мом ка лен-
да ра ти да ту ми раз и шли. Ове 

го ди не нај ве ћи хри шћан ски
пра зник и пра во слав ни и ка-
то лич ки вер ни ци про сла вља ју
истог да на, 24. апри ла. На Ве-
ли ки пе так, дан ка да је Христ
ра за пет на кр сту, цр ква и вер-
ни ци обе ле жа ва ју Хри сто ва
стра да ња. У цр ква ма на тај дан
вер ни ци це ли ва ју пла шта ни цу,
ко ју све ште ни ци по ста вља ју у
цен тар хра ма на уз ви ше ње, да
би сим бо ли са ла Хри стов гроб.
По том до ла зи ју тре ње на Ве-
ли ку су бо ту, ка да се пла шта-
ни ца из но си и три пу та но си
око хра ма. На дан пра зни ка,
као и це ле не де ље по Ус кр-

су, пра во слав ни вер ни ци се
по здра вља ју ре чи ма „Хри стос
вас кр се”, а од го ва ра ју са „Ва и-
сти ну вас кр се”. На сам Ус крс и
од ра сли се ра ду ју так ми че њу у
ку ца њу ја ји ма. Пре ма оби ча ју,
пре дру гог је ла, нај пре се је ду
фар ба на ја ја, ко ја су до ма ћи це
бо ји ле на Ве ли ки пе так. Ве ру-
је се да по че так фар ба ња ја ја
да ти ра из ра них хри шћан ских
вре ме на ка да је Ма ри ја Маг-
да ле на иза шла пред ца ра Ти-
бе ри ја и по кло ни ла му цр ве но
ја је уз ре чи „Хри стос вас кр се”.
У не ким де ло ви ма Ср би је

одр жао се оби чај да се на Ус-
крс сва ки чо век ка да се про бу-
ди про тр ља цр ве но обо је ним
ја је том по ли цу, ве ру ју ћи да
ће та ко би ти здрав и ру мен. У 
дру гим, пак, кра је ви ма по не ки
се ра но ују тру уми ју во дом у
ко јој је пре но ћи ло цр ве но ја је
и ра зно би ље, ра ди здра вља.
Ка ко је Ус крс по ро дич ни

пра зник, за сто лом ће се тог
да на на ћи сви чла но ви по ро-
ди це, али и сви дра ги го сти
ко ји нас то га да на по се те.

Ј. Оцић



3ГЛАС ОСИГУРАНИКА, 15. април 2011.

актуелно

Циљ – пот пу ни елек трон ски
про ток ин фор ма ци ја
и ауто ма ти за ци ја це лог то ка 
по слов ног про це са, од ула ска
зах те ва у Фонд до до би ја ња 
ре ше ња и ис пла те

Све у куп не ре фор ме у јав ном сек то-
ру у Ср би ји под ра зу ме ва ју про ме не
у ци љу под сти ца ња про из вод ње и

при вред ног ра ста, али и мо дер ни за ци ју
јав них слу жби. Као део јав ног сек то ра,
и Фонд ПИО убр за но при хва та ин фор-
ма тич ка до стиг ну ћа раз ви је них зе ма ља,
ис та кла је на ску пу у „Да нас кон фе ренс
цен тру” Дра га на Ка ли но вић, ди рек тор ка
Фон да:

– На ша ин фор ма тич ко-тех но ло шка ре-
ше ња су го то во иден тич на они ма ко ја
ко ри сте уста но ве со ци јал ног оси гу ра ња
европ ских зе ма ља, а ако по сма тра мо,
ре ци мо, аустриј ски пен зиј ски за вод, мо-
гу ре ћи да су нам план ски окви ри и гло-
бал не смер ни це са свим исти. По слов на
мре жа Фон да ПИО раз у ђе на је по це лој
Ср би ји и омо гу ћа ва оства ри ва ње пра ва
из пен зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња
за око 4,5 ми ли о на оси гу ра ни ка, ко ри-
сни ка и прав них ли ца. Три пу та ме сеч но
се ис пла ћу ју пен зи је и оста ле нов ча не
на кна де за око 1,65 ми ли о на пен зи о не-
ра. Го ди шње се про сеч но у 170 по слов-

них пунк то ва „про из ве де” око 25 ми ли о-
на но вих до ку ме на та ко ји се трај но чу-
ва ју и ко ри сте, а сва ке го ди не до би је мо
око 100.000 но вих пен зи о не ра. Због то га
мо де ран при ступ по сло ва њу под ра зу ме-
ва ди рект ну елек трон ску ко му ни ка ци ју и
цен тра ли зо ва ње ба зе по да та ка – на гла-
си ла је Дра га на Ка ли но вић.
Про цес мо дер ни за ци је ко ји се у Фон ду

ПИО већ уве ли ко од ви ја има за циљ пот-
пу ни елек трон ски про ток ин фор ма ци ја
и ауто ма ти за ци ју це лог то ка по слов ног
про це са – од ула ска зах те ва у Фонд до
до би ја ња ре ше ња и ис пла те по тим ре-
ше њи ма, што прак тич но зна чи убр за-
ње про це са ра да кроз при ступ тач ним и
аде кват но об ра ђе ним по да ци ма у цен-
трал ној ба зи.

– У сми слу пру жа ња услу ге наш крај-
њи циљ су мак си мал но бр зо и ква ли тет-
но услу же ни ко ри сни ци, ко ји има ју по-
ве ре ње у Фонд и ко ји јед ним до ла ском
мо гу да за вр ше сав по сао око оства ри ва-
ња пра ва, а у бли ској бу дућ но сти ће то
мо ћи и без до ла ска на шал тер, пот пу но
елек трон ски – об ја сни ла је ди рек тор ка
Ка ли но вић на ску пу.
При том, Фонд мо ра да се по сма тра

као ва жан сег мент це ло ви те др жав не
упра ве, што зна чи да је нео п ход на бр-
за и ква ли тет на ко му ни ка ци ја са свим
оста лим ин сти ту ци ја ма. Да би све ово
би ло мо гу ће, у Фон ду се већ кре ну ло са
на бав ком од го ва ра ју ће ин фор ма тич ке

опре ме и еду ка ци јом ка дро ва. Мо дер ни-
за ци ја ин фор ма ци о ног си сте ма и обу ка
за по сле них су у то ку и пр ви ре зул та ти
се већ ви де.
По ре чи ма Дра га не Ка ли но вић, Фонд

ПИО је у ре ла тив но крат ком пе ри о ду
учи нио зна чај не по ма ке.

– По сло дав ци од ма ја про шле го ди не
мо гу елек трон ски да про ве ра ва ју и до-
пу ња ва ју М-4 обра сце о пла ће ним до-
при но си ма за за по сле не, од ју на 2010.
оси гу ра ни ци по мо ћу пин ко да мо гу са ми
да кон тро ли шу упла ту до при но са, од но-
сно има ју ди рек тан увид у сво је по дат ке
у ба зи ма тич не еви ден ци је, а од по чет-
ка ок то бра се при ме њу је и је дин стве на
при ја ва на оба ве зно со ци јал но оси гу ра-
ње, што под ра зу ме ва он лајн раз ме ну по-
да та ка са РЗ ЗО, а по сред но пре ко њих и
са На ци о нал ном слу жбом за за по шља ва-
ње. Ово је тре нут но је дин ствен при мер
ова кве раз ме не из ме ђу др жав них ин сти-
ту ци ја. Уво ђе њем но вих тех но ло ги ја и
мо дер ни за ци јом по слов них про це са по-
бољ ша на је ажур ност у ра ду Фон да за
око 15 од сто. Ово је по че так, озби љан
по сао нам тек сле ди, јер но ве тех но ло ги-
је им пле мен ти ра мо фа зно, уна пре ђу ју ћи
по слов не про це се и услу гу – на гла си ла
је Дра га на Ка ли но вић, ди рек тор ка Фон-
да ПИО, на ску пу у „Да нас кон фе ренс
цен тру” по све ће ном мо дер ни за ци ји јав-
ног сек то ра у Ср би ји.

В. Ана ста си је вић

У „ДА НАС КОН ФЕ РЕНС ЦЕН ТРУ” ОДР ЖАН СКУП НА ТЕ МУ МО ДЕР НИ ЗА ЦИ ЈА ЈАВ НОГ СЕК ТО РА

Ис ку ства у при ме ни
но вих тех но ло ги ја

Под сти ца ти
про из вод њу
Ре фор ма јав ног сек то ра Ср би је мо ра да
бу де спро ве де на пре све га због под сти ца-
ња при вред ног ра ста, јер је јав ни сек тор 
ори јен ти сан на по тро шњу, на вео је у увод-
ном из ла га њу на ску пу Бог дан Ли со во лик,
стал ни пред став ник Ми си је ММФ у Бе о гра-
ду. Он је на гла сио да је нео п ход но из вр-
ши ти и фи скал ну кон со ли да ци ју да би био
сма њен де фи цит бу џе та ко ји са да из но си
че ти ри од сто БДП-а. По треб но је јав ни сек-
тор усме ри ти на ин ве сти ци је и бо ље јав не 
услу ге и ура ди ти фи скал ну кон со ли да ци-
ју, као ко рек ци ју по сле кри зе. У ре фор ми 
пен зиј ског си сте ма тре ба ло би по бољ ша ти
од нос рад ни ка и пен зи о не ра, као и про ши-
ри ти ци ља не про гра ме со ци јал не по мо ћи.

ДрДрДррДррррагагагагагаггага ананаанананана аа аа КаКаКаКаалилилилилиинонононононононовивививививићћћћћћ
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Ме ђу на род ни са ве то-
дав ни да ни за све оне
ко ји су би ли за по сле-

ни или још ра де у Аустри ји
одр жа ни су у Бе о гра ду по чет-
ком апри ла. Ово га пу та су Ре-
пу блич ки фонд за пен зиј ско и
ин ва лид ско оси гу ра ње и За-
вод за со ци јал но оси гу ра ње
би ли до ма ћи ни аустриј ским
ко ле га ма из њи хо вог За во да
за пен зиј ско-ин ва лид ско оси-
гу ра ње. Пре ма Спо ра зу му о
со ци јал ном оси гу ра њу за кљу-
че ном из ме ђу ове две зе мље,
струч ња ци из на шег Фон да
и аустриј ског За во да да ва-
ли су ин фор ма ци је о оства-
ри ва њу пра ва из оси гу ра ња,
али и кон крет на оба ве ште-
ња и прав не са ве те у ве зи са
пред ме ти ма оси гу ра ни ка ко ји
има ју пе ри о де оси гу ра ња на-
вр ше не у две др жа ве и ко ри-
сни ка ко ји су већ оства ри ли
не ко пра во по том осно ву.
Оси гу ра ни ци и ко ри сни ци,

њих че тр де сет из це ле Ср-
би је, уна пред су за ка зи ва ли
тер мин за раз го вор и пре ма
утвр ђе ном рас по ре ду из ла-
га ли су свој про блем са ве то-
дав ци ма из Аустри је и на шим
струч ња ци ма, и сви су до би-
ли од го вор, са вет и прав ну
по моћ. У крат ком раз го во ру
за наш лист сви они су, на кон
су сре та са са ве то дав ци ма,
на гла ша ва ли да су ја ко за до-
вољ ни што су до би ли мо гућ-
ност да ов де, у сво јој зе мљи

са зна ју бр зо и тач но оно за 
шта би им пи са ним пу тем би-
ло по треб но ви ше ме се ци или 
чак од ла зак у Аустри ју, што је 
ску по, а ни су сви ни у мо гућ-
но сти да пу ту ју.
Мир ја на Пе тро вић из Обре-

нов ца је та ко ђе би ла ве о ма 
за до вољ на од го во ри ма ко је 
је до би ла:

– Имам 16 го ди на рад ног 
ста жа у Аустри ји и до шла сам 
да про ве рим да ли је то све 
код њих еви ден ти ра но ка-
ко тре ба, по што и ов де имам 
исто то ли ко ста жа, а за две 
го ди не ћу ис пу ни ти услов за 
од ла зак у ста ро сну пен зи ју. 
Са зна ла сам да је мој стаж у 
Аустри ји уред но ре гу ли сан и 
да ћу без про бле ма оства ри-
ти пра во на пен зи ју кад за то 

до ђе вре ме, али чу ла сам и 
не што но во што ни сам зна ла 
до са да. На и ме, по што имам 
дво је де це, има ћу и до да так 
на пен зи ју као за још осам го-
ди на ста жа, че ти ри го ди не по 
де те ту, то јест пен зи ју уве ћа-
ну за од ре ђе ни про це нат. То 
ме је баш об ра до ва ло и до бро 
је што су они до шли ов де јер 
те шко да бих ја уоп ште ишла 
у Аустри ју да про ве ра вам, а 
ова ко тач но знам на че му сам 
– ре кла нам је Мир ја на Пе-
тро вић.
Дра го слав Се лак из Бе о гра-

да је на до мак пен зи ји па је од-
лу чио да, кад су пред став ни ци 
аустриј ског За во да већ ов де, 
на вре ме про ве ри пен зиј ски 
стаж за ра ђен у тој зе мљи:

– Ја већ имам ре ше ње о 
аустриј ском ста жу, али по-
што је оно од пре три де це-
ни је, ви ше ни је ва лид но. За то 
сам до шао да про ве рим да ли 
је са тим ста жом све у ре ду 
и до био сам од Аустри ја на ца 
по твр ду да је сте и да ће но во 
ре ше ње бла го вре ме но сти ћи 
пре не го што стек нем усло ве 
за од ла зак у пен зи ју. Од лич-
но је што сам ову ин фор ма-
ци ју мо гао да до би јем ов де, у 
свом гра ду, јер пу то ва ти та мо 
је до ста ску по за на ше при ли-

ке, а тре ба и вре ме на за то 
– об ја шња ва Се лак.
И сви оста ли за ин те ре со ва-

ни, из Кра гу јев ца, Ми о ни це, 
Пе тров ца на Мла ви, Вр шца... 
ко ји су тог да на до би ли са вет 
за се бе, али и за не ко га од 
чла но ва по ро ди це, пре за до-
вољ ни су што су све ово мо-
гли да са зна ју прак тич но „на 
кућ ном пра гу”.

– Пра ви европ ски си стем ор-
га ни за ци је ра да. До шао сам 
у уна пред до го во ре но вре ме, 
ушао код са ве то да ва ца, са слу-
ша ли су ме па жљи во, стр пљи-
во, без нер во зе, и до био сам 
све по треб не ин фор ма ци је. 
Де таљ но су ме упу ти ли у мо ја 
пра ва и на чин ка ко да их оства-
рим – пре за до во љан је Бо жи-
дар Ни ко лић из Бе о гра да.
Ре зул та ти ма ова квог на чи на

ра да за до вољ ни су и ор га ни-
за то ри са ве то ва ња. Вин фред 
Пин ге ра, ди рек тор За во да за 
пен зиј ско-ин ва лид ско оси гу-
ра ње Аустри је, за наш лист је 
ре као да је ова кав вид са рад-
ње и са ве то ва ња из у зет но ко-
ри стан и да са њим оба ве зно 
тре ба на ста ви ти јер је зна ча-
јан и за ко ри сни ке и оси гу ра-
ни ке ко ји у сво јој зе мљи до-
би ју ин фор ма ци је о пра ви ма 
сте че ним у дру гој др жа ви, али 

ПРЕД СТАВ НИ ЦИ ПЕН ЗИЈ СКИХ ФОН ДО ВА АУСТРИ ЈЕ И СР БИ ЈЕ У БЕ О ГРА ДУ

Бр зо до са ве та
и ин фор ма ци је

Особе са ста жом
у обе др жа ве
до би ле прав ну по моћ
од са ве то да ва ца
из Аустри је
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Око се дам хи ља да 
фир ми од ма ја
про шле го ди не
ис ко ри сти ло
мо гућ ност про ве ре
и уса гла ша ва ња
М-4 обра сца
елек трон ским пу тем
Иако рок за пре да ју М-4

обра за ца о ста жу, за ра да ма
и пла ће ним до при но си ма за
за по сле не те че, уста ље на
прак са по сло да ва ца да че-
ка ју по след њи мо ме нат (30.
април) ни ове го ди не се ни је
мно го про ме ни ла. На шал-
те ри ма РФ ПИО за пре да ју
ових по да та ка гу жви још не-
ма, ка же Жељ ко Си мић, на-
чел ник Ма тич не еви ден ци је
у Сек то ру за оства ри ва ње
пра ва из ПИО:

– Као и сва ке го ди не, пра ву
гу жву оче ку је мо тек у дру гој
по ло ви ни ме се ца. По пра ви-
лу, обра сце М-4 пр ви пре-
да ју вла сни ци ма њих фир ми
са ма лим бро јем за по сле них,
док они са мно го рад ни-
ка обич но то ра де ка сни је,
пред крај ро ка. Ина че, про-
шле го ди не су Фон ду под не-
та укуп но 3.450.554 обра сца
за 2009. и за ра ни је го ди не,
уко ли ко ни су би ли пре да ти
на вре ме. До га ђа се и да је
по сло да вац уред но упла тио
до при но се за по сле ни ма, али
ни је пре дао до каз о то ме, то
јест М-4, та ко да ми у ма тич-
ној еви ден ци ји о то ме не ма-
мо по дат ке. Јер, са мо са овим
ком пле ти ра ним обра сцем
има мо тач ну еви ден ци ју о
ста жу и пла ће ним до при но-
си ма за рад ни ка. Од укуп ног
бро ја пре да тих М-4 обра за ца
про шле го ди не, 3.149.568 би-
ло је за за по сле не, 164.961 за
са мо стал це и 136.025 за по-
љо при вред ни ке – об ја шња ва
Жељ ко Си мић.
По љо при вред ни ци ове

обра сце, ина че, не пре да ју

за се бе сва ке го ди не већ се 
за њих они по пу ња ва ју пре 
од ла ска у пен зи ју.
Иако је ово по сао ко ји по-

сло дав це че ка сва ке го ди не, 
увек је при су тан исти про-
блем: пре да ва ње не пот пу не 
до ку мен та ци је и не по што ва-
ње ро ко ва. Не а жур ност по-
сло да ва ца ка да је у пи та њу 

еви ден ци ја о за ра да ма, ста-
жу и пла ће ним до при но си ма 
рад ни ка већ је по сло вич на и 
по ред то га што су ови по да-
ци је ди ни на чин за оства ри-
ва ње пра ва за по сле них на 
за слу же ну пен зи ју.

– Упра во не пот пу на до ку-
мен та ци ја о ста жу је сте је-
дан од нај ва жни јих раз ло га 
што се на ре ше ње о пен зи о-
ни са њу не кад ду го че ка. Јер, 
оно не мо же би ти до не то док 
све го ди не ста жа ни су по-
кри ве не пла ће ним до при но-
си ма, а за по сле ни у ма тич ној 
еви ден ци ји Фон да ни на ко-
ји на чин не мо гу да убр за ју 
по сту пак без пот пу не и ком-
плет не до ку мен та ци је о до-
при но си ма. Да би смо по сло-
дав ци ма омо гу ћи ли да што 
бр же и ефи ка сни је оба ве 
по сао око пре да је М-4 обра-
за ца, од про шле го ди не смо 
уве ли и елек трон ску про ве ру 
по да та ка та ко да мо гу све да 
ви де на свом ра чу на ру, и да 
елек трон ским пу тем ис пра ве 
евен ту ал не гре шке у обра-
сцу ко ји тре ба да пре да ју да 
не би због то га по не ко ли ко 
пу та до ла зи ли на шал тер. 
Од ма ја про шле го ди не, ка-

да је ова мо гућ ност уве де на,
око се дам хи ља да фир ми је
про ве ри ло и уса гла си ло М-4
обра сце на тај на чин, а ви-
ше од 15.000 гра ђа на је на
шал те ри ма Фон да пре у зе ло
сво је пин ко до ве да би са-
ми мо гли да пра те је су ли им
до при но си пла ће ни – на гла-
ша ва Жељ ко Си мић.

Да под се ти мо, по сло дав ци
при ја ве под но се ис по ста ви,
од но сно фи ли ја ли Фон да на
чи јој те ри то ри ји се на ла-
зи се ди ште фир ме. По дат ке
мо гу да до ста ве у елек трон-
ској или пи са ној фор ми. Не-
по што ва ње ро ка за пре да ју
ових по да та ка сма тра се,
пре ма сло ву за ко на, пре кр-
ша јем за ко ји су пред ви ђе не
нов ча не ка зне – од 10.000
до 800.000 ди на ра за прав-
на ли ца, од 5.000 до 400.000
ди на ра за фи зич ка ли ца као
по сло дав це, и од 2.500 до
50.000 ди на ра за од го вор ног
рад ни ка ко ји во ди по сло ве
еви ден ци је и при ја вљи ва ња
за по сле них. У Фон ду ПИО ће
по сле ис те ка ро ка би ти сал-
ди ра но ста ње, то јест би ће
про ве ре но ко је од по сло-
да ва ца ове го ди не „за бо ра-
вио” сво ју оба ве зу. Про шле
го ди не је по сла то 3.910 опо-
ме на на адре се „за бо рав них” 
по сло да ва ца по сле че га је
2.000 њих пре да ло обра сце
М-4 у ро ку од 15 да на. Ипак,
про тив 285 ко ји ни на то ни-
су ре а го ва ли под не те су пре-
кр шај не при ја ве.

В. Ана ста си је вић

и за не по сред но упо зна ва ње 
ко ле га ко ји ра де на истим по-
сло ви ма у Бе чу и Бе о гра ду и 
у ме ђу соб ним кон так ти ма мо-
гу бр же и лак ше да ре ша ва ју 
евен ту ал не про бле ме.
Ми лан Не шић, ру ко во ди лац 

Гру пе за при ме ну ме ђу на род-
них уго во ра у обла сти ПИО 
За во да за со ци јал но оси гу ра-
ње, на гла сио је да је и у Бе чу 
про шле је се ни за ова кво са-
ве то ва ње вла да ло ве ли ко ин-
те ре со ва ње. Не шић је та ко ђе 
ре као да је, за хва љу ју ћи од-
го ва ра ју ћим и бла го вре ме но 
пред у зе тим ак тив но сти ма и 
до број ко му ни ка ци ји са ко-
ле га ма из Аустри је, из вр ше-
на из у зет но до бра при пре ма, 
што је ути ца ло на успе шност 
одр жа них да на са ве то ва ња.
И Ју ли ја на Ра до ва но вић, 

на чел ник Оде ље ња за ПИО 
по ме ђу на род ним уго во ри ма 
у Фон ду за пен зиј ско и ин ва-
лид ско оси гу ра ње, за до вољ-
на је ефек ти ма са ве то ва ња:

– Због про ме не на ци о нал-
них за ко но дав ста ва (по што се 
про пи си не ме ња ју са мо код 
нас већ и у оста лим европ ским 
зе мља ма) ова ква са ве то ва ња 
су ве о ма до бра и из у зет но ва-
жна, и то не са мо због ин фор-
ми са но сти оси гу ра ни ка и ко-
ри сни ка, већ и због еду ка ци је 
са мих за по сле них, са ве то да-
ва ца. Пр ви пут се ра ди ло на 
ова кав на чин и сви смо ви ше 
не го за до вољ ни ре зул та ти ма, 
та ко да ће мо ова кву са рад њу 
на ста ви ти већ на је сен у Бе чу. 
А за сле де ћу го ди ну, по ред Бе-
о гра да, пла ни ра ни су ова кви 
раз го во ри у још јед ном гра ду 
– 24. апри ла 2012. у не ком од 
гра до ва у Ср би ји, а 26. апри ла 
у Бе о гра ду. На је сен на ред не 
го ди не са ве то ва ње ће по но во 
би ти одр жа но у Аустри ји, и то 
16. ок то бра у Салц бур гу, а 18. 
у Бе чу.
Ова кав вид са рад ње, ко ји се 

по ка зао као из у зет но до бар и 
успе шан, би ће ус по ста вљен и 
са дру гим зе мља ма са ко ји ма 
Ср би ја има пот пи са не спо ра-
зу ме о со ци јал ном оси гу ра-
њу. Већ на је сен, у сеп тем бру 
ове го ди не, Ме ђу на род ни да-
ни раз го во ра би ће одр жа ни у 
Бе о гра ду са не мач ким струч-
ња ци ма из обла сти пен зиј-
ско-ин ва лид ског оси гу ра ња.

Ве сна Ана ста си је вић

ПО СЛО ДАВ ЦИ У СР БИ ЈИ ДО КРА ЈА АПРИ ЛА ПРЕ ДА ЈУ М-4 ОБРА СЦЕ ЗА ЗА ПО СЛЕ НЕ

Елек трон ска про ве ра 
олак ша ва по сту пак
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Енер ге ти ка и одр жи ви раз вој
Еко ном ске про ме не и раз вој но вих тр-

жи шта за по сле ди цу има ју по ве ћа ну по-
тре бу за енер ги јом. У исто вре ме свет
је су о чен са стра вич ним по сле ди ца ма
зе мљо тре са у Ја па ну и ну кле ар ној елек-
тра ни Фу ку ши ма, што зах те ва дру га чи ји
на чин раз ми шља ња и при ступ гло бал-
ним по сле ди ца ма ка да је реч о еко ном-
ским и енер гет ским про ме на ма, ре че но
је на отва ра њу ме ђу на род не кон фе рен-
ци је „Енер ге ти ка и одр жи ви раз вој” у
Кра гу јев цу. У том сми слу Бал кан и Ср би-
ја по ста ју из у зет но ва жно под руч је ка да
се ра ди о ин ве сти ци ја ма за по бољ ша ње
ефи ка сно сти и раз во ја об но вљи вих из во-
ра енер ги је.
По ли ти ка ко ју Ср би ја во ди у овој обла-

сти има ва жну уло гу у при сту па њу Европ-
ској уни ји, јер Евро па уво зи ви ше од по ло ви не енер ги је ко ју тро ши, на гла сио је Вен сан Де жер, шеф де ле га ци је Европ ске уни је
у на шој зе мљи. Под се ћа ју ћи на то ка ко се енер ги ја про из во ди и ка ко мо же да ути че на свет, Де жер је на вео при мер ну кле ар не
кри зе у Фу ку ши ми, ка та стро фу у Чер но би лу и кри зу са ко јом се Евро па су о чи ла пре две го ди не ка да је об у ста вље на ис по ру ка
га са из Ру си је. По ре чи ма Де же ра, стра те шко пи та ње Евро пе су без бед ни и одр жи ви из во ри енер ги је, а ме ђу на род не фи нан сиј-
ске ин сти ту ци је су спрем не да пру же по др шку Ср би ји на пу ту ре фор ме енер гет ског сек то ра.

између два броја

Бе ли двор отво рен 
за по се ти о це
Двор ски ком плекс на Де ди њу, дом

пре сто ло на след ни ка Алек сан дра II Ка-
ра ђор ђе ви ћа и прин це зе Ка та ри не, од
по чет ка апри ла до кра ја ок то бра би ће
отво рен за по се ти о це. Двор ски ком плекс
се про сти ре на чак 134 хек та ра и нај ви-
ше па жње у ње му при вла че Кра љев ски
двор, Бе ли двор и Двор ска ка пе ла по-
све ће на све том Ан дре ју Пр во зва ном.

За ин те ре со ва ни гра ђа ни и ту ри сти ће
има ти при ли ку да ви де где су до че ки ва ни
бри тан ска кра љи ца Ели за бе та и шпан ски
краљ Ху ан Кар лос и мно ги дру ги др жав-
ни ци, али и да упо зна ју вред на умет нич-
ка де ла ко ја се на ла зе у овом ве ле леп ном
зда њу, као и нај вред ни ју сли ку у це лом
ком плек су, Рем бран тов „Пор трет стар ца”.
Двор ски ком плекс ће би ти отво рен

сва ке су бо те и не де ље, у два тер ми на.
За по се ту је по треб но прет ход но при-
ја вљи ва ње, а све ин фор ма ци је се мо гу
до би ти у Ту ри стич ко-ин фор ма тив ном
цен тру у Кнез Ми ха и ло вој ули ци и на те-
ле фон 011/328-1859.

Из ло жба ка ри ка ту ре у хо лу Вла де
Вој во ди не
У цен трал ном хо лу згра де вој во ђан ске Вла де у Но вом Са ду, од 29. мар та до 5.

апри ла, одр жа на је из ло жба ка ри ка ту ра под на зи вом „Су о ча ва ње са кли мом”, на ко јој
су ауто ри из Швед ске
и са Бал ка на на за ба-
ван на чин, кроз илу-
стра ци је, при ка за ли
за бри ња ва ју ће аспек-
те кли мат ских иза зо ва
са ко ји ма се су о ча ва
на ша пла не та. Из ло-
жбу су отво ри ли Кри-
стер Асп, ам ба са дор
Кра ље ви не Швед ске
у Ср би ји, и Бо јан Пај-
тић, пред сед ник Вла-
де Вој во ди не.

Свр љиг по ма же по љо при вред ни ке
По љо при вре да је би ла и оста ла око сни ца раз во ја оп шти не Свр љиг, ко ја сред-

стви ма из бу џе та по ма же ре ги стро ва ним га здин стви ма. Вла сни ци по љо при вред-
них га здин ста ва углав ном су пен зи о не ри, али има и мла ђих љу ди ко ји у овој 
гра ни ви де бу дућ ност. До по ло ви не апри ла у свр љи шком кра ју ре ги стро ва но је 
2.000 га здин ста ва.
Ова под сти цај на сред ства оп штин ског Фон да за раз вој по љо при вре де на ме ње-

на су за по ве ћа ње сточ ног фон да, по ве ћа ње за са да воћ ња ка, ку по ви ну по љо при-
вред них ма ши на, оси гу ра ње усе ва итд. Свр љи шко под руч је је брд ско-пла нин ско 
и по год но је за раз вој сто чар ства, во ћар ства, пче лар ства, уз гој ле ко ви тог би ља. 
Ипак, по след њих го ди на сточ ни фонд је у опа да њу и оп ста је углав ном за хва љу ју-
ћи по љо при вред ним пен зи о не ри ма. Од њих око 1.900 по ло ви на се по све ћу је сто-
чар ству, али су и до бри пче ла ри, во ћа ри, ра та ри, ко ји до дат ним ра дом до пу њу ју 
при хо де, јер ско ро 50 од сто пен зи о не ра са ових про сто ра при ма нај ни жу пен зи ју. 
И не ка да шњи ин ду стриј ски рад ни ци по ста ли су по љо при вред ни ци ко ји ма ни је 
те шко да по се ћу ју се ми на ре и упот пу не зна ње из по је ди них обла сти.
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Обе ле жен Свет ски дан Ро ма
Осми април, Ме ђу на род ни дан Ро ма, обе ле жен је ни зом ма ни фе ста ци ја у Ср би-

ји. То је био по вод да се још јед ном ука же на те жак по ло жај Ро ма и на про бле ме
са ко ји ма се ова за јед ни ца су о ча ва, а то су, пре све га, ви сок сте пен си ро ма штва,
ра но пре ки да ње шко ло ва ња и не до ста так лич них до ку ме на та. Ста ти сти ка по ка-
зу је да око 60 про це на та Ро ма не ма за вр ше ну основ ну шко лу, сред њу за вр ши
њих око осам од сто, а ви шу шко лу или фа кул тет са мо 0,3 од сто.
Због то га је је дин стве на по ру ка са ни за ску по ва ко ји су тог да на одр жа ни у Ср-

би ји би ла да је нео п ход но у што ве ћем бро ју Ро ме укљу чи ти у си стем обра зо ва-
ња, омо гу ћи ти им здрав стве ну за шти ту и лак ше из да ва ње лич них до ку ме на та.
Свет ски дан Ро ма уста но вљен је пре 40 го ди на, на кон гре су у Лон до ну, и од

та да се обе ле жа ва ши ром све та.

Ис пла та пен зи ја
Ис пла та пр вог де ла мар тов ских при-

ма ња пен зи о не ри ма из ка те го ри је за по-
сле них по че ла је 9. апри ла.
Бив шим по љо при вред ни ци ма пр-

ви део пен зи ја за март ис пла ћен је 5.
апри ла, а пен зи о не ри са мо стал них де-
лат но сти при ми ће це ле април ске пен-
зи је 5. ма ја.

Ка ра ван књи га у Кра гу јев цу
Удру же ње срп ских из да ва ча књи га ор га ни зо ва ло је „Ка ра-

ван књи га” у Пе шач кој зо ни у цен тру Кра гу јев ца. Ова ма-
ни фе ста ци ја се већ пет го ди на одр жа ва у гра до ви ма ши ром
Ср би је, Цр не Го ре и Ре пу бли ке Срп ске, а пр ви пут у Кра гу-
јев цу.
Не по сре дан по вод за ор га ни зо ва ње ова квог „ка ра ва на” је-

сте чи ње ни ца да у Ср би ји го то во да ви ше не по сто ји књи-
жар ска мре жа, та ко да је он, уства ри, јед на ве ли ка пу ту ју ћа
књи жа ра на отво ре ном, са осам штан до ва на ко ји ма су за-
сту пље ни нај тра же ни ји на сло ви сто ти нак ма лих и сред њих
из да ва ча.
Из да ва чи су иза шли у су срет љу би те љи ма књи ге и омо гу-

ћи ли им да ку пу ју по са јам ским по пу сти ма. Гост „Ка ра ва на
књи ге” у Кра гу јев цу био је пе сник Ра ша По пов, ко ји се дру-
жио са нај мла ђим чи та о ци ма.

Ло зни ца по ма же пен зи о не ри ма
Гра до на чел ник Ло зни це, Ви до је Пе тро вић, об ра до вао је не дав но пен зи о не ре овог

кра ја ка да је обе ћао да ће они ста ри ји од 65 го ди на уско ро има ти пра во на бес пла-
тан ауто бу ски пре воз. Уз то, Пе тро вић је ре као да ће град на ћи на чи на да се про-

стор ко ји је на рас по ла га њу
нај ста ри јим ста нов ни ци ма
Ву ко вог за ви ча ја, по вр ши не
око 300 ме та ра ква драт них,
те мељ но пре у ре ди, да би
био функ ци о на лан и по стао
оми ље но ме сто оку пља ња
ло знич ких пен зи о не ра. Овај
по тез ло кал не са мо у пра ве
на и шао је на ве ли ко одо бра-
ва ње Ор га ни за ци је пен зи о-
не ра Ло зни це.

Ве ће пла те и пен зи је
Април ске пла те свих за по сле них у јав ном сек то ру, као и пен зи је ко је се ис пла ћу ју

у ма ју би ће по ве ћа не за 5,5 од сто. То зна чи да ће, на при мер, онај ко при ма пензију
30.000 ди на ра са да до би ти 1.650 ди на ра ви ше; по ве ћа ње за про сеч ну пен зи ју за за-
по сле не (22.224 дин.) из но си 1.222 дин., а за нај ни жу (11.447 дин.) 630 ди на ра. 
Кра јем про шле го ди не усво је не су из ме не За ко на о бу џет ском си сте му ко ји ма је

пред ви ђе но да по ви ши ца април ских пла та и пен зи ја бу де на ни воу ше сто ме сеч не
ин фла ци је.
До кра ја го ди не пен зи је и пла те у јав ном сек то ру тре ба ло би да бу ду по ве ћа не

још је дан пут, у ок то бру, и то за из нос тро ме сеч не ин фла ци је, плус по ло ви на ра ста
бру то до ма ћег про из во да.

Бес плат на
ре кре а ција
за Бе о гра ђа не
Бе о град је и ове 

го ди не обез бе дио 
сред ства за ре а-
ли за ци ју око 130 
спорт  ско-ре  кре  а-
тив них про гра ма 
за све ка те го ри је 
ста нов ни штва. Про-
гра ми су по де ље ни 
у ка те го ри је: по ро-
дич на ре кре а ци ја, 
ре кре а ци ја же на, 
ре кре а ци ја ста ри јих осо ба, ре кре а ци ја
ин ва ли да, го ди шњи про гра ми, по лу го-
ди шњи про гра ми, се зон ски или по вре-
ме ни про гра ми, дан пе ша че ња и про мо-
тив не ак ци је.
Тим по во дом је Не ма ња Ра до вић, по-

моћ ник град ског се кре та ра за спорт,
под се тио да ре кре а тив ни про грам пред-
ста вља је дан од нај бит ни јих про је ка та
овог се кре та ри ја та јер град на тај на чин
же ли да омо гу ћи же на ма, са мо хра ним
ро ди те љи ма, пен зи о не ри ма, ин ва ли ди-
ма и дру гим за ин те ре со ва ним ре кре а-
тив ци ма да без ма те ри јал не на док на де
уна пре де сво је пси хо фи зич ко ста ње.
То ком про шле го ди не ове про гра ме је

ко ри сти ло ско ро 50.000 Бе о гра ђа на.
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у жижи

Уокви ру Сек то ра за оства ри ва ње
пра ва из пен зиј ског и ин ва лид ског
оси гу ра ња РФ ПИО ра ди Оде ље ње

за ин тер ну кон тро лу, суд ску прак су, ме-
ђу на род ну ре гу ла ти ву и раз вој пен зиј-
ског и ин ва лид ског оси гу ра ња у ко ме се
кон тро ли ше про цес ра да струч них слу-
жби и из вр ши ла ца у по ступ ку оства ри-
ва ња ових пра ва, и пру жа струч на по моћ
оси гу ра ни ци ма и ко ри сни ци ма. Оде ље-
ње про ве ра ва да ли се ад ми ни стра тив не
и дру ге слу жбе Фон да др же про пи са них
про це са ра да, а кон тро ли ше и слу жбу
ма тич не еви ден ци је и дру ге ко је има ју
при ступ ба за ма по да та ка ма тич не еви-
ден ци је. Ви ше о ак тив но сти ма овог оде-
ље ња за наш лист је го во ри ла Сне жа на
Та дић, по моћ ник на чел ни ка.

– Од 1. де цем бра 2010. го ди не за по-
сле ни у овом оде ље њу кон тро ли шу про-
цес ра да и на те ре ну не по сред ним уви-
дом у рад фи ли ја ла. Ова квом про ве ром
мо гу да се уоче евен ту ал не гре шке и
про пу сти, а уко ли ко се то де си, Оде ље-
ње од мах ре а гу је у са мој фи ли ја ли. Тен-
ден ци ја је да се гре шке не по на вља ју у
да љем ра ду фи ли ја ле, а ако се исти про-
пу сти уоче у ви ше фи ли ја ла, ди рек то ру
сек то ра се да је пред лог да се пре ду зму
ме ре ра ди си стем ских про ме на. Све ово
се ра ди у ци љу ефи ка сни јег оба вља ња
по сла и од лу чи ва ња о пра ви ма из пен-
зиј ског и ин ва лид ског оси гу ра ња – ка же
Сне жа на Та дић.
До са да је кон тро ли сан рад ве ћег бро-

ја фи ли ја ла, и то углав ном по сло ви пи-
сар ни це, Оде ље ња за ПИО и ма тич не
еви ден ци је.

– У кон тро ли ра да пи сар ни це про ве-
ра ва се на чин еви ден ти ра ња при мље не
по ште, као и ње не рас по де ле. То зна чи
да Оде ље ње не по сред ним уви дом у рад
пи сар ни це кон тро ли ше да ли се зах те ви
пра вил но за во де у шал тер ској еви ден-
ци ји и да ли у вре ме кон тро ле има не-
за ве де них зах те ва. Ако се уочи да има
не за ве де них зах те ва, тра же се раз ло зи
за то. Про ве ра ва се и да ли се пра вил но
фор ми ра ју до си јеа, да ли се на уну тра-
шњој стра ни омо та спи са ста вља штам-
биљ са од го ва ра ју ћим кла си фи ка ци о ним
озна ка ма; за тим да ли се де ло вод ник 
во ди у скла ду са Уред бом и Упут ством
о кан це ла риј ском по сло ва њу, као и да
ли се ре дов но ула жу до став ни це у спи се
пред ме та и ка ко се пра ти рок за прав но-
сна жност ре ше ња. Кон тро ла рас по де ле
при мље не и еви ден ти ра не по ште под-
ра зу ме ва про ве ру на чи на на ко ји се то

ра ди, да ли се ра ди сва ко днев но, рав-
но мер но по ре фе рен ти ма, као и ка ко се
рас по де љу је у слу ча ју од сут но сти ре фе-
рен та – об ја шња ва на ша са го вор ни ца.
Са зна ња о ква ли те ту ра да Оде ље ња

за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње
сти чу се про ве ром бро ја пред ме та ко ји
су тре нут но у ра ду.

– Уви дом у шал тер ску еви ден ци ју про-
ве ра ва мо ко ли ко је зах те ва (по сту па ка)
у ра ду, где је про те као за кон ски рок за
ре ша ва ње од два ме се ца, а уко ли ко се
за кљу чи да су ис пу ње ни усло ви за окон-
ча ње по ступ ка, пред ме ти се из два ја ју са
на ло гом да се што пре окон ча ју. У по-
ступ ку кон тро ле ра да Оде ље ња за ПИО
про ве ра ва мо и да ли се и у ко јим ро ко-
ви ма до но се ре ше ња у из вр ше њу дру го-
сте пе ног ор га на, да ли се бла го вре ме но
до но се ре ше ња по слу жбе ној ду жно сти
– ре ше ња о ко нач ном из но су пен зи ја,
по ступ ку пре ра чу на пен зи ја и слич но, и
да ли се бла го вре ме но до ста вља ју пред-
ме ти по жал ба ма Ди рек ци ји. Кон тро-
ли ше се бла го вре ме ност по зи ва ња на
кон трол не пре гле де, а вр ши се и увид у
спи ско ве ко ри сни ка ин ва лид ске пен зи је
по чл. 223 и 225 За ко на о ПИО ко ји ис пу-
ња ва ју усло ве за ста ро сну пен зи ју.
Све на ве де не про ве ре оба вља ју се

уви дом у пред ме те и спи ско ве шал тер ске
еви ден ци је а ове ак тив но сти пре све га
има ју за циљ еко но мич ност по ступ ка у
ре ша ва њу о пра ви ма из ПИО.

– Са зна ња о ра ду Оде ље ња ма тич не
еви ден ци је сти чу се кроз кон тро лу на чи-
на пре у зи ма ња и уно са по да тка из М-4
обра сца, М4-К. Кон тро ли шу се и ро ко-
ви за пре да ва ње ових обра за ца, сла ње
опо ме на по сло дав ци ма ко ји не ис пу ња-
ва ју за кон ску оба ве зу, као и под но ше ње
пре кр шај них при ја ва. У оп сег по сло ва
Оде ље ња спа да и пра ће ње и ана ли за
суд ских од лу ка и про у ча ва ње прав них
схва та ња из не тих у пре су да ма. На осно-
ву пра ће ња и ана ли зе ових од лу ка, ако
се ука же по тре ба, ди рек то ру Фон да или
ди рек то ру сек то ра пред ла же се до но ше-
ње но вих или из ме на по сто је ћих ин тер-
них ака та. У том сми слу, пра те се но ве
из ме не од го ва ра ју ћих про пи са и про у-
ча ва ју прав на схва та ња – ка же Сне жа на
Та дић.
Јед на од ак тив но сти овог оде ље ња би-

ла је ве за на и за За кон о из ме на ма и до-
пу на ма За ко на о ПИО. Фор ми ра на је Рад-
на гру па с ци љем да пра ти све про ме не
и до не то је низ упут ста ва и ин струк ци ја
ко је су у скла ду са но вим од ред ба ма и
до пу на ма. На та упут ства и ин струк ци-
је до би је на је са гла сност Ми ни стар ства
ра да и со ци јал не по ли ти ке и она су про-
сле ђе на ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма
Фон да. При ли ком кон тро ле про ве ра ва
се да ли их за по сле ни до след но при ме-
њу ју.
По ред ово га, Оде ље ње пра ти и ана ли-

зи ра и елек трон ске из ве шта је о број ним

ТЕ МЕЉ НА КОН ТРО ЛА ПРО ЦЕ СА РА ДА У РФ ПИО

Про ве ра и на те ре ну
СнСнССнСнС ежежежежежежананананана а аа ааа ТаТаТаТТТ дидидићћћћ
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де лат но сти ма РФ ПИО, што ра ни јих го-
ди на ни је би ла прак са.

– За пра во, пра те се ре зул та ти на ме-
сеч ном и го ди шњем ни воу у елек трон-
ској фор ми, а на осно ву ана ли зе тих из-
ве шта ја да ју се и пред ло зи за што успе-
шни је оба вља ње де лат но сти. У мар ту
је Оде ље ње оба ви ло кон тро лу про це са
ра да у Фи ли ја ли за град Бе о град, ко ја
има ве ли ки број оси гу ра ни ка и ко ри сни-
ка пра ва. Прак са је да се на кон из вр ше-
не кон тро ле пра ве из ве шта ји ко ји се до-
ста вља ју свим фи ли ја ла ма, што до при-
но си да се и дру ге фи ли ја ле упо зна ју
са евен ту ал ним гре шка ма и про пу сти ма
и да их, уко ли ко их пре по зна ју у свом
ра ду, от кло не – об ја шња ва по моћ ник 
на чел ни ка.
У ра ду Оде ље ња за ин тер ну кон тро лу,

суд ску прак су, ме ђу на род ну ре гу ла ти ву
и раз вој пен зиј ског и ин ва лид ског оси-
гу ра ња уве де на је и јед на зна чај на но-
ви на.

– За оси гу ра ни ке за ко је је по кре нут
по сту пак за оства ри ва ње пра ва по осно-
ву ста жа на вр ше ног у не кој од бив ших
ре пу бли ка СФРЈ фи ли ја ле бла го вре ме-
но до ста вља ју спи ско ве кон такт осо би
Оде ље ња, ко ја, у са рад њи са За во дом
за со ци јал но оси гу ра ње, као ор га ном за

ве зу, ути че на ефи ка сност у окон ча њу
по ступ ка. То фак тич ки зна чи да стран-
ке ви ше не ма ју оба ве зу да се обра ћа ју
и јед ном и дру гом ор га ну по је ди нач но,
већ им је овом но ви ном олак шан пут
оства ри ва ња пра ва – по ја шња ва Сне-
жа на Та дић.
За по сле ни у овом оде ље њу оба вља ју и

по сло ве на осно ву ко јих има ју увид у рад
струч них слу жби Фон да кроз пред став ке
и при ту жбе гра ђа на.

– По ред пред став ки и при ту жби гра ђа-
на, раз ма тра ју се и пред став ке за по сле-
них уну тар Фон да. У тим пред став ка ма
они из но се пред ло ге и иде је за по бољ-
ша ње усло ва ра да. Пред став ке стра на ка
и при ту жбе гра ђа на ко је се до ста вља-
ју Оде ље њу на раз ма тра ње упу ћу ју се
раз ли чи тим др жав ним ор га ни ма и ин-
сти ту ци ја ма. Ту се, пре све га, ми сли на
За штит ни ка гра ђа на, Ка би нет пред сед-
ни ка, од но сно пот пред сед ни ка Вла де,
Ми ни стар ство ра да и со ци јал не по ли ти-
ке – на во ди на ша са го вор ни ца.
Да би се про ве ри ла осно ва ност на во да

из не тих у пред став ка ма и при ту жба ма и
да би се на њих од го во ри ло, кон так ти ра-
ју се над ле жни у ор га ни за ци о ним је ди-
ни ца ма Фон да и вр ши се де та љан увид у
спи се пред ме та. Ка да је реч о при ту жба-

ма упу ће ним За штит ни ку гра ђа на, мо же
се де си ти да је та ква при ту жба осно ва-
на, а у мо мен ту да ва ња од го во ра су већ
пред у зе те по треб не ак тив но сти на от-
кла ња њу раз ло га ко ји су про у зро ко ва ли
не за до вољ ство стран ке. Мо же се де си ти
и да је при ту жба осно ва на, а у мо мен-
ту да ва ња од го во ра још ни су пред у зе те
по треб не ак тив но сти ра ди от кла ња ња
раз ло га ко ји су је про у зро ко ва ли, или је,
пак, при ту жба нео сно ва на, а Фонд је у
оба ве зи да до ста ви све до ка зе на осно ву
ко јих пот кре пљу је ту тврд њу. Уко ли ко
За штит ник гра ђа на сма тра да до ста вље-
ни до ка зи ни су до вољ ни, тра жи се до пу-
на или не по сре дан увид у спи се пред ме-
та у Ди рек ци ји Фон да.
У ве зи са тим, у мар ту је одр жан са-

ста нак са пред став ни ци ма За штит ни ка
гра ђа на на ко ме је до го во ре на бли-
жа са рад ња, као и то шта је по треб-
но пред у зе ти у ци љу ве ће ажур но сти
и по бољ ша ња про це са ра да, ка же по-
моћ ник на чел ни ка Сне жа на Та дић, и
до да је да ће све на ве де не над ле жно-
сти Оде ље ња би ти и про ши ре не ка ко
би се, уз за дат ке ко је оно већ оба вља,
још ви ше уна пре дио рад Ре пу блич ког
фон да ПИО.

Је ле на Оцић

У пе так, 1. апри ла, у Фон-
ду ПИО уру че не су ди пло ме 
по ла зни ци ма ино ва ци о ног 
кур са под на зи вом „Ак ту ар-
ске осно ве пен зиј ског оси-
гу ра ња”. Курс је ре а ли зо ван 
то ком фе бру а ра и мар та ове 
го ди не с ци љем да за по сле-
ни – по ла зни ци ове обу ке 
стек ну основ на зна ња из 
обла сти ак ту ар ске ма те ма-
ти ке и фи нан сиј ско-ма те ма-
тич ких ме то да ра ди пра вил-
ног про це њи ва ња и вред но-
ва ња фи нан сиј ских па ра ме-
та ра из пен зиј ског оси гу ра-
ња. Ак ту а ри су струч ња ци 
ко ји про це њу ју фи нан сиј ске 
по сле ди це не пред ви ђе них 
до га ђа ја, раз ли чи те вр сте 
ри зи ка и сол вент ност оси гу-
ра ва ју ћих дру шта ва, и њи-
хо ва уло га и од го вор ност 
је зна чај на и вр ло це ње на 
у це лом све ту. Обу ку за ак-
ту а ре у Фон ду ПИО спро вео 
је Цен тар за пер ма нент-
но струч но уса вр ша ва ње, 

а пре да ва чи су би ли проф. 
др Је ле на Ко чо вић, проф. 
др Та тја на Ра ко њац Ан тић и 
аси стент ки ња Ма ри ја Јо во-
вић са Еко ном ског фа кул те-
та у Бе о гра ду.
Обу ка је, пре ма ре чи ма 

по ла зни ка, би ла ви ше стру ко 
ко ри сна јер је по ред основ-
них са зна ња ве за них за фи-

нан сиј ску и ак ту ар ску ма те-
ма ти ку омо гу ћи ла кон такт са
нај е ми нент ни јим по зна ва о-
ци ма ове ма те ри је код нас
и обез бе ди ла до бру осно ву
за евен ту ал но бу ду ће уса-
вр ша ва ње. Пре ма на во ди ма
пре да ва ча, у Ср би ји по сто-
ји све га три де се так ак ту а ра
чла но ва Ин сти ту та за оси гу-

ра ње и ак ту ар ство. Про фе-
сор ка Је ле на Ко чо вић, пред-
сед ни ца на шег и члан Ме ђу-
на род ног удру же ња ак ту а ра,
при ли ком до де ле ди пло ма
је за хва ли ла при сут ни ма на
са рад њи и ин те ре со ва њу
ко је су по ка за ли то ком пре-
да ва ња. Она је об ја сни ла
да из у ча ва ње фи нан сиј ске
и ак ту ар ске ма те ма ти ке на
Еко ном ском фа кул те ту има
тра ди ци ју још од 1937. го ди-
не, а већ ду го се из у ча ва ју и
као по себ ни пред ме ти, као и
пен зиј ско и здрав стве но оси-
гу ра ње. Та ко ђе је на ве ла да
је ми си ја пре да ва ча пре но-
ше ње зна ња из ових обла сти
у ци љу уна пре ђе ња ве шти на
и по сло ва ња у прак си. Про-
фе сор ка Ра ко њац Ан тић је
на гла си ла да је са рад ња са
Ре пу блич ким фон дом ПИО
би ла од лич на и да се на да
да ће се та ко ус по ста вљен
од нос на ста ви ти.

Ј. О.

ОБУ КА ЗА АК ТУ А РЕ У ФОН ДУ ПИО

До бра осно ва за бу ду ће уса вр ша ва ње
ДоДДоДоДоДДоДоДоДДДДДДДДоДоооооДоДДоДоДДДДДоДоДДоДооДоДДДДоДоооДоДоДДоДоДДооДДоДДоДоДоДДоДоДоДДДоДоДоДооДоДоДДоДоДоДооДооДДоддедддедедедедеддедедедедедедедедедедедедеееедеддедедедедедедеедедедеедедедедееддедедееедееедддедееедддддедддддеддееддедддеедддедееддеееддд лллллллллллалаллааааааааааааааалллллллалалаааааааалллллллаааааалллллллааааааааллалаааааллллллаааааллааааллааллллллааллллаллллллалллаааллллллааааллллллллалллалаааалаааааааааллааааааллааа    ддддддддддддддддддд ддддддддддддддддддддд д ддддд д д ддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддддипипипипипипипипипипипипипипипиппипиипипипипппииипппиппипипиппппиииипиппипппипппипллллллллллолололлололололололлллолололллооллололлллллоллоллллолоолллололоооол мамамаамамамамаааамамамамаамамамамаааммаамммммамммаммаммммаммммммммммм
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актуелно

Циљ еду ка ци ја
– по бољ ша ње
по слов них про це са,
али и лич ни раз вој
по је ди на ца

Уци љу по ди за ња ни воа
све у куп ног ра да РФ
ПИО не дав но су за вр-

ше не обим не обу ке за за по-
сле не, ко је су би ле кре и ра не
та ко да се кроз ин тер ак тив но
и ис ку стве но зна ње уна пре ди
по слов на ак тив ност. Одр жа-
ва ње еду ка ци ја спро ве де но
је у скла ду са „Стра те ги јом и
пла ном обу ка”, ко је је Управ-
ни од бор РФ ПИО усво јио ок-
то бра про шле го ди не. Ра ди
што це лис ход ни јег одр жа ва-
ња тре нин га и ор га ни зо ва-
ња пре да ва ња, фор ми ра на је
и Рад на гру па за са рад њу и
пра ће ње ра да кон сул тант ске
ку ће KПМГ ко ја је ре а ли зо ва-
ла про јект ни за да так „Обу ке
за раз вој људ ских ре сур са и
уна пре ђе ње јав них услу га”.
Ма ри ја Ко ма ди на, по моћ ник 
на чел ни ка Оде ље ња за за-
сту па ње, имо вин ско прав не и
стам бе не по сло ве, би ла је се-
кре тар Рад не гру пе и ко ор ди-
на тор ових ак тив но сти.

– За да так Рад не гру пе био је
са рад ња са иза бра ном кон сул-
тант ском ку ћом КПМГ, уче шће
у при пре ми и одо бра ва ње
пред ло га тре нинг про гра ма и
ма те ри ја ла за тре нин ге, ор га-
ни за ци ја обу ка, ко ор ди на ци ја
и пру жа ње ком плет не ло ги-
стич ке по др шке (иден ти фи ко-
ва ње по ла зни ка, при пре ма ње
ли сте по ла зни ка, ор га ни за ци-
ја тре нинг ак тив но сти и др.),
ко му ни ка ци ја са уче сни ци ма
ра ди пру жа ња ре ле вант них
ин фор ма ци ја о обу ка ма (по-
зив на пи сма, до ста вља ње
про гра ма обу ка), пра ће ње
обу ка, еви ден ци ја при сут но-
сти за по сле них на обу ка ма,
про ме не рас по ре да по ла зни-

ка. У наш де ло круг спа да ле су 
и кон сул та ци је у то ку тра ја ња 
про гра ма обу ке, ева лу а ци ја 
по стиг ну тих ре зул та та и одо-
бра ва ње пред ло га из ве шта-
ја кон сул тант ске ку ће – ка же 
Ма ри ја Ко ма ди на.
Тре нин ге је по ха ђа ло укуп-

но 3.259 по ла зни ка, у гру па-
ма од 25 до 29, а не ки за по-
сле ни су про шли по два ни воа 
обу ке.

– При ли ком фор ми ра ња 
гру па, пре ма пред ло зи ма ру-
ко во ди ла ца ор га ни за ци о них 
је ди ни ца, во ди ло се ра чу на о 
рав но мер ној за сту пље но сти 
фи ли ја ла и про фи лу за по сле-
них да се при су ство на обу ци 
не би од ра зи ло на оба вља ње 
сва ко днев них по сло ва. Ор га-
ни зо ва не су обу ке за нај ви ши 
ни во ру ко во ђе ња, за сред њи 
ни во ру ко во ђе ња, за рад са 
ко ри сни ци ма, тре нин зи за за-
по сле не, обу ке за рад са ме-
ди ји ма, за за по сле не у људ-
ским ре сур си ма, као и обу ке 
за пре да ва че – об ја шња ва 
на ша са го вор ни ца.
Пре ма ти пу обу ка об ра ђи-

ва не су и број не те ме на пре-
да ва њи ма.
Обу ка за нај ви ши, као и 

обу ка за сред њи ни во ру ко во-

ђе ња об у хва та ла је, из ме ђу 
оста лог, уло гу ру ко во ди ла ца, 
упра вља ње про дук тив но шћу, 
стра те шко и по слов но пла ни-
ра ње, из град њу ти ма, ру ко-
во ђе ње љу ди ма, упра вља ње 
људ ским ре сур си ма, ко му-
ни ка ци о не ве шти не, ве шти-
не пре го ва ра ња, упра вља ње 
вре ме ном, ве шти не у ра ду 
са ко ри сни ци ма, упра вља ње 
про ме на ма, ја ча ње тим ског 
ду ха, ре ша ва ње кон фли ка та 
и др.

– Еду ка ци ја за рад са ко ри-
сни ци ма би ла је усме ре на на 
бо љи ква ли тет ко ри снич ког 
сер ви са с об зи ром на то да је 
ње го во уна пре ђе ње је дан од 
при о ри тет них ци ље ва Фон да 
ПИО. Тре нин зи су се, сход но 
то ме, од но си ли на по сти за-
ње за до вољ ства ко ри сни ка, 
ја ча ње ка па ци те та за пру жа-
ње вр хун ске услу ге, ве шти ну 
ко му ни ка ци је, успе шан рад са 
кли јен ти ма, раз у ме ва ње кон-
фликт них ша бло на и пред ви-
ђа ње и пре ва зи ла же ње кон-
флик та – ка же Ко ма ди на.
Обу ка за за по сле не је има-

ла за циљ раз вој основ них 
ве шти на за по сле них, раз вој 
рад не ети ке, тим ског ра да, 
лич ни раз вој, уна пре ђе ње по-

слов ног успе ха, при хва та ње 
ор га ни за ци о них вред но сти и 
ве ћи сте пен лич не ини ци ја ти-
ве, као и по сти за ње са рад ње 
и упра вља ње су ко бом.

– За по сле ни у Фон ду ко ји
су за вр ши ли обу ку за пре да-
ва че би ће у при ли ци да као 
тре не ри ра де кон ти ну и ра но 
са сво јим ко ле га ма, и ти ме 
до при не су да Фонд бу де мо-
дер на ин сти ту ци ја. Сти ца ње 
од го ва ра ју ћих ве шти на у ци-
љу успе шних јав них на сту-
па, по го то во на ра ди ју и ТВ, 
ве о ма је ва жно, а по ла зни ци 
су на обу ци за од но се са ме-
ди ји ма раз ви ја ли уме ће да-
ва ња из ја ва, пре зен то ва ње 
и при бли жа ва ње те ма на шим 
ко ри сни ци ма. За Оде ље ње за 
људ ске ре сур се би ла је ор га-
ни зо ва на по себ на обу ка ко ја 
развијa нов при ступ и омо гу-
ћа ва да се сте че ним зна њем 
уна пре де по слов не ак тив но-
сти. Тре ба ре ћи и да су тре-
нут но у то ку Orac le и Mic ro soft
обу ке за за по сле не у Сек то ру 
ин фор ма ци о них тех но ло ги-
ја – на во ди Ма ри ја Ко ма ди на, 
по моћ ник на чел ни ка Оде ље-
ња за за сту па ње, имо вин ско 
прав не и стам бе не по сло ве.

Је ле на Оцић

ЗА ВР ШЕН ПРО ЈЕ КАТ ОБУ КА У ФОН ДУ ПИО

За бо љи ква ли тет
ра да и услу га
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Га ран циј ски фонд АП Вој во ди не је
у са рад њи са по кра јин ском Раз вој ном
бан ком рас пи сао, по чет ком апри ла, кон-
курс за одо бра ва ње га ран ци ја па о ри ма
за обез бе ђе ње ду го роч них кре ди та на-
ме ње них фи нан си ра њу ку по ви не по љо-

при вред ног зе мљи шта. За ре а ли за ци ју
овог кон кур са обез бе ђен је га рант ни по-
тен ци јал Фон да од 200 ми ли о на ди на ра,
као и кре дит на ли ни ја Раз вој не бан ке у
из но су од 500 ми ли о на ди на ра. Кон курс
је отво рен до ис ко ри шће ња га рант ног

по тен ци ја ла, а нај ка сни је до 31. ок то бра
ове го ди не.
Пра во уче шћа на овом кон кур су има ју

фи зич ка ли ца – но си о ци ре ги стро ва них
по ро дич них по љо при вред них га здин ста-
ва чи је је пре би ва ли ште на те ри то ри ји
АП Вој во ди не и има ју отво рен на мен ски
те ку ћи ра чун у бан ци. Та ко ђе, по треб но
је и да бу ду мла ђи од 70 го ди на на дан
от пла те по след ње ра те, као и да има ју
ма ње од 30 хек та ра по љо при вред ног зе-
мљи шта у соп стве ном вла сни штву.
Га ран ци је ће се да ва ти на из нос од 50

од сто укуп ног по тра жи ва ња бан ке. От-
пла та кре ди та оба вља ће се у јед на ким
по лу го ди шњим ра та ма са ка ма том од
7,95 од сто го ди шње (ЕКС 8,09 од сто),
и то до се дам го ди на од до спе ћа пр вог
ану и те та. Бан ка ће од да на пу шта ња
кре ди та до да на по чет ка ње го ве от пла-
те об ра чу на ва ти ин тер ка лар ну ка ма ту и
при пи са ће је тог да ту ма кре ди ту. Мак-
си ма лан кре дит, у скла ду са кре дит ном
спо соб но шћу ко ри сни ка, за ку по ви ну до
10 хек та ра по љо при вред ног зе мљи шта
мо же из но си ти се дам ми ли о на ди на ра.

М. Мек те ро вић

Бо јан Пај тић, пред сед ник 
Вла де Вој во ди не, све-
ча но је отво рио, кра јем 

мар та, у Но вом Са ду фа бри ку 
трак то ра „Бе ла рус”. Овај про-
из вод ни по гон, ко ји се на ла-
зи на ло ка ци ји не ка да шње 
фа бри ке „Пе тар Драп шин”, 
на стао је као ре зул тат успе-
шног до го во ра вој во ђан ске и 
бе ло ру ске вла де – за ма ње од 
пет ме се ци на кон пот пи си ва-
ња уго во ра. Све ча ном отва ра-
њу при су ство ва ли су и ви со ки 
зва нич ни ци из Бе ло ру си је: Ге-
на диј Сви дер ски Бро ни сла во-
вич, за ме ник ми ни стра ин ду-
стри је Бе ло ру си је, Алек сан дар 
Алек се је вич Пу хо вој, ге не рал-
ни ди рек тор ПО „Мин ски трак-
тор ски за вод”, и Чи чук Сер геј 
Ни ко ла је вич, от прав ник по-
сло ва у ам ба са ди Ре пу бли ке 
Бе ло ру си је у Ср би ји.
Ка па ци тет но во о тво ре-

не фа бри ке, ка да је реч о 

про из вод њи и мон та жи ове 
по зна те мар ке трак то ра, из-
но си три хи ља де трак то ра 
го ди шње, а но ви, но во сад-
ски „бе ла ру си” би ће и до 20 
од сто јеф ти ни ји од уво зних 
мо де ла „Мин ског трак тор-
ског за во да”.
Пре ко По кра јин ског се кре-

та ри ја та за рад, за по шља ва-
ње и рав но прав ност по ло ва 
фи нан си ра ће се (са по 1.300 
евра) и 70 но вих рад них ме-
ста за не за по сле не ко ји ће у 
овој фа бри ци по љо при вред-
не ме ха ни за ци је на ћи сво је 
ухле бље. Ме ђу тим, пре ма ре-
чи ма Бо ја на Пај ти ћа, у про цес 
про из вод ње ових трак то ра 
би ће укљу чен и ве ли ки број 
рад ни ка из де се так раз ли чи-
тих ком па ни ја ши ром Ср би је, 
ко ји ће са ра ђи ва ти као ко о пе-
ран ти.
Бе ло ру ска стра на, пак, кроз 

овај про јект оче ку је и за јед-

нич ки на ступ на тр жи шти ма
дру гих зе ма ља.

– Роб на раз ме на из ме ђу
на ших др жа ва је про шле го-
ди не по ра сла, али ми се не-
ће мо огра ни ча ва ти са мо на
тр го ви ну, већ же ли мо да кроз
ова кве ко о пе рант ске по сло ве
– по прин ци пу уза јам не ко ри-
сти, оја ча мо и на ше по тен ци-
ја ле у за јед нич ком на сту пу на
тр жи шти ма тре ћих зе ма ља.
Сто га и пла ни ра мо да се зна-

тан део трак то ра про из ве де-
них у Но вом Са ду из ве зе у су-
сед не зе мље – ре као је Чи чук 
Сер геј Ни ко ла је вич.
Дра го љуб Шво ња, ди рек-

тор но во сад ског „Бе ла ру са”,
на гла сио је да ће ова фа бри-
ка већ на кон 7-8 да на од по-
чет ка ра да про из ве сти пр вих
18 трак то ра, и сви ће се за сад
скла па ти од ком по нен ти из
Бе ло ру си је.

Ми ро слав Мек те ро вић

ОТВО РЕ НА ФА БРИ КА ТРАК ТО РА „БЕ ЛА РУС” У НО ВОМ СА ДУ

Два де сет од сто јеф ти ни ја
ме ха ни за ци ја

КОКОКОКОКОООН НН Н НКУКУКУКУКУРСРРСРСР  З ЗЗЗЗЗА А А ПОПОО ЉЉЉЉЉЉО О ООПРПРПРРПРИИ ИИИВРВРВРВ ЕДДН НИИ КЕКЕ УУ В ВОЈОЈ ВВО ОО ДДИДИД  Н НИИИ
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актуелно

У Срем ским Кар лов ци ма је, кра јем
мар та, одр жан еду ка тив ни са ста нак 
на ко ме су се оку пи ли пред став-

ни ци ве ћи не оп штин ских ор га ни за ци ја
ин ва ли да ра да из Сре ма. На ме ра ор га-
ни за то ра, пре ма ре чи ма пред сед ни це,
На де Пер шић, би ла је да до чла но ва оп-
штин ских ор га ни за ци ја стиг не што ви ше
ин фор ма ци ја о пра ви ма из ин ва лид ског
оси гу ра ња и за шти те ин ва ли да ра да у
рад ном од но су, као и о мо гућ но сти ма за-
по шља ва ња оних ко ји не ра де.
О то ме је го во рио на чел ник Оде ље ња

за ме ди цин ско ве шта че ње По кра јин ског
фон да ПИО, др Ми ло рад Ор ло вић, ко ји
је ка сни је од го ва рао и на пи та ња уче-
сни ка овог ску па.
При сут ни су са ве ли ком па жњом слу-

ша ли не са мо из ла га ње др Ор ло ви ћа,
не го и сва по ста вље на пи та ња и од го во-
ре, по што то исто или слич но њих сва ко-
днев но пи та ју чла но ви ор га ни за ци ја.

– Во лим ка да љу ди по ста вља ју пи та-
ња и тру дим се да им што ви ше при бли-
жим на чин ра да ле ка ра ве шта ка и про-
пи се ко је смо оба ве зни да по шту је мо,
ма да би смо у не ким си ту а ци ја ма, као
љу ди и ле ка ри ко ји зна ју шта су бо ле-
сна ста ња и са о се ћа ју са па ци јен ти ма, и
дру га чи је од лу чи ва ли, да ни је стро гог
сло ва За ко на о ПИО по ко ме смо ду жни
да по сту па мо – ре као је др Ор ло вић,
под се ћа ју ћи при сут не да је ме ди цин ска
до ку мен та ци ја ко ју оси гу ра ни ци и ко ри-

сни ци до но се оно на осно ву че га се од-
ре ђу ју пра ва.
А упра во је ме ди цин ска до ку мен та ци-

ја, ко ја тре ба да бу де де таљ на, че сто не-
до вољ на и оне мо гу ћа ва до но ше ње пра-
во ва ља не од лу ке.

– Већ смо ви ше пу та на гла ша ва ли да
се пра во на нов ча ну на кна ду не мо же
да ти без ори ги нал не ме ди цин ске до ку-
мен та ци је ко ја по твр ђу је на во де у зах те-
ву – још јед ном је по но вио др Ми ло рад
Ор ло вић.

Ста на Сви ла ров, пред сед ник Са ве за ин-
ва ли да ра да Вој во ди не, на гла си ла је зна-
чај еду ка тив них са ста на ка по пут овог ко је,
као про јект ну ак тив ност, по др жа ва Ми ни-
стар ство ра да и со ци јал не по ли ти ке.
О овој те ми би ло је го во ра и на три би-

на ма „Раз го во ри са ле ка ром ве шта ком” 
ко је је ор га ни зо вао По кра јин ски фонд
ПИО у са рад њи са оп штин ским ор га ни-
за ци ја ма пен зи о не ра и ин ва ли да ра да, у
ме сти ма где су се ди шта фи ли ја ла ПИО.

И. Ми тро вић

Дра ги ца Лу чев иза бра на је
за но вог пред сед ни ка Град-
ског удру же ња пен зи о не ра
Су бо ти це на Из бор ној скуп-
шти ни Удру же ња одр жа ној
30. мар та. За пот пред сед ни ка
је име но ван Бе ла Бер кеш, а
при сут ни де ле га ти су иза бра-
ли и 15 чла но ва Из вр шног
од бо ра, три чла на Над зор ног
од бо ра и пет чла но ва Ста ту-
тар не ко ми си је ове пен зи о-
нер ске ор га ни за ци је, ко ји ће
сво је функ ци је оба вља ти у
на ред ном че тво ро го ди шњем
ман да ту.
На Скуп шти ни су усво је-

ни Из ве штај о ра ду, За вр шни
ра чун и Из ве штај Над зор ног

од бо ра о оба вље ном пре гле-
ду ма те ри јал но-фи нан сиј ског 
по сло ва ња за 2010, као и Фи-

нан сиј ски план и Про грам ра-
да за ову го ди ну.
По ре чи ма Дра ги це Лу чев, 

Из бор ној скуп шти ни у Су бо-
ти ци при су ство ва ли су мно го-
број ни го сти, из ме ђу оста лих 
и Ми лан Не на дић, пред сед-
ник Са ве за пен зи о не ра Вој-
во ди не, Са ша Ву чи нић, гра-
до на чел ник Су бо ти це, Ма ри ја 
Би а чи, члан Град ског ве ћа, 
за ду же на за област здрав ства
и со ци јал не за шти те, Стан ко 
Ним че вић, пред сед ник оп-
штин ске ор га ни за ци је и пот-
пред сед ник ре пу блич ке ор-
га ни за ци је Са ве за ин ва ли да 
ра да, Ма ја Глон чак, ди рек тор 
Фи ли ја ле РФ ПИО у Су бо ти ци,
и Не над Ива ни ше вић, ди рек-
тор Ге рон то ло шког цен тра.

М. Мек те ро вић

ГРАД СКО УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА СУ БО ТИ ЦЕ

Но ви пред сед ник и упра ва

ИН ВА ЛИ ДИ РА ДА СРЕМ СКИХ КАР ЛО ВА ЦА

Брже до информација
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То шио Цу но за ки, ам ба са дор Ја па на у
Бе о гра ду, ових да на је у ви ше на вра та
упу тио ре чи за хвал но сти Ср би ји за по-
моћ и бри гу ко ју су на ши гра ђа ни ис ка-
за ли пре ма ње го вом на ро ду. То је до бра
при ли ка да се под се ти мо ка ко је ова
при ја тељ ска зе мља, је дан од на ших нај-
ве ћих до на то ра, по ма га ла Ср би ји.
Из др жа ве у ко јој су да нас ми ли о ни љу-

ди по го ђе ни ка та стро фом у Ср би ју је до-
шло око 200 ми ли о на евра по мо ћи. На ду-
гој ли сти до на ци ја су ско ро све обла сти – 
про све та, умет ност, за шти та жи вот не сре-
ди не, здрав ство, а сред ства су од ла зи ла у
мно го број не гра до ве. У окви ру по мо ћи за
основ не по тре бе ста нов ни штва, од 1999.
до 2010. го ди не, до ни ра на су 133 про јек та,
а јед на од нај ве ћих до на ци ја Бе о гра ду би-
ла је 2003. ка да су по кло ње на 93 ауто бу са,
у вред но сти око 15 ми ли о на до ла ра. Ту је
још и бес по врат на по моћ не про јект ног ти-

па, оп шта бес по врат на по моћ, по моћ ло-
кал ним са мо у пра ва ма.
Иако нам че сто пре ба цу ју да не пам-

ти мо ду го, Ср би ја ни је за бо ра ви ла по-

моћ Ја па на – са мо Бе о град је из дво јио 25
ми ли о на ди на ра за угро же не ста нов ни ке
ове да ле ко и сточ не зе мље. Ак ци ји су се

при кљу чи ли и сви мо бил ни опе ра то ри ак-
ти ви ра њем СМС бро ја 2001. Це на по ру ке
је 50 ди на ра, не пла ћа се по рез, а при-
ку пљен но вац се пре ба цу је на ра чун Цр-
ве ног кр ста, на мен ски отво рен за по моћ
Ја па ну. За кључ но са 29. мар том, Цр ве ни
крст Ср би је је на ра чун исто и ме не ор га-
ни за ци је Ја па на упла тио 850.000 до ла ра.
Мно ге по је ди нач не ор га ни за ци је и уста-
но ве су по кре ну ле сво је ак ци је, па је та ко
На род но по зо ри ште у Бе о гра ду но вац од
про да је ула зни ца за пред ста ву „Дер виш и
смрт” упла ти ло у ху ма ни тар ни фонд.
По себ ну па жњу су иза зва ла де ца и на-

став ни ци Основ не шко ле „Гор ња Ја бла ни-
ца” из Ме две ђе, јед не од нај си ро ма шни јих
оп шти на, ка да су ме ђу пр ви ма ње го вој
ек се лен ци ји То шиу Цу но за ки ју упу ти ли
пи смо по др шке, уз по зив уче ни ци ма из Ја-
па на ко ји су оста ли без ку ћа и по ро ди ца да
код њих бо ра ве. Је ле на Оцић

На сед ни ци Скуп шти-
не Са ве за пен зи о не ра 
Вој во ди не, одр жа ној у 

мар ту, у Но вом Са ду, у са ли по-
кра јин ске ор га ни за ци је Са ве за 
сле пих и сла бо ви дих, усво је ни 
су из ве шта ји о ра ду и фи нан-
сиј ском по сло ва њу у про шлој 
го ди ни, као и про гра ми ра да за 
ову го ди ну.
Чла но ви Скуп шти не иза бра-

ли су Дра ги цу Лу чев из Су-
бо ти це и На ду Ми ло ва нов из 
Бе че ја за но ве чла но ве Из вр-
шног од бо ра СПВ. Скуп шти на 
је, та ко ђе, до не ла од лу ку да 
се пот пи ше Спо ра зум о ме ђу-
соб ној са рад њи са Са ве зом 
са мо стал них син ди ка та Ср би је 
и Вој во ди не, ко јим се уре ђу ју 
нај зна чај ни ја пи та ња у за јед-
нич ком де ло ва њу, као и об-
ли ци са рад ње у оства ри ва њу 
ин те ре са за по сле них и пен-
зи о не ра. Спо ра зу мом је, осим 
мно го број них ак тив но сти ко је 
се ти чу со ци јал но-ма те ри јал-
ног ста ту са пен зи о не ра, пред-
ви ђе но и за јед нич ко де ло ва ње 
у прав цу оства ри ва ња ква ли-
тет них здрав стве них и ко му-
нал них услу га на ни воу ло кал-
них за јед ни ца.
Сед ни ци су, осим чла но ва 

Скуп шти не, при су ство ва ли и 
зна чај ни го сти: Ми ле на Ва сић-
Сту пар, по моћ ник по кра јин ског 

се кре та ра за со ци јал ну по ли-
ти ку и де мо гра фи ју, Слав ко 
Имрић, ди рек тор По кра јин ског 
фон да ПИО, мр Сло бо дан Гам-
бер, по моћ ник ди рек то ра ПФ, 
др Ми ло рад Ми ја то вић, пот-
пред сед ник ССС Ср би је и пред-
сед ник ССС Вој во ди не, и Рај ко 
Ја рић, се кре тар Са ве за пен зи-
о не ра Ср би је.
Рај ко Ја рић је у из ла га њу ис-

та као да сви пен зи о не ри у Ср-
би ји има ју исте ци ље ве, да су 
до бро ор га ни зо ва ни и да тре ба 
да на ста ве да се бо ре за сте че-
на пра ва. Пре нео је Скуп шти ни 
по здра ве др Јо ва на Кр ко ба би-
ћа, пот пред сед ни ка Вла де и 
пред сед ни ка Са ве за пен зи о не-
ра Ср би је, и Ђу ре Пе ри ћа, вр-
ши о ца ду жно сти пред сед ни ка 
овог са ве за.

Ми лан Не на дић, пред сед ник 
Са ве за пен зи о не ра Вој во ди не,
из ме ђу оста лог, ре као је да у
Са ве зу по сто ји ак ци о но је дин-
ство ор га ни за ци ја – чла ни ца
и на ја вио да ће они и убу ду-
ће де ло ва ти као не стра нач ко,
до бро вољ но и ху ма ни тар но
удру же ње пен зи о не ра, ка ко је
и пред ви ђе но Ста ту том. Пре-
ма ње го вим ре чи ма, Са вез ће
по ма га ти и су фи нан си ра ти
ак тив но сти ко је су ње го ве оп-
штин ске и оста ле ор га ни за ци је
за цр та ле кроз про гра ме ра да
за ову го ди ну у скла ду са сво-
јим ста ту ти ма.
Др Ми ло рад Ми ја то вић, ко ји

је и члан Управ ног од бо ра РФ
ПИО, по ру чио је ску пу, по во-
дом не ких зло на мер них тек-
сто ва у штам пи, да Фонд не ће

бан кро ти ра ти јер др жа ва сто ји
иза ње га.
Слав ко Имрић је на гла сио

да По кра јин ски фонд већ ду-
го по ма же Са ве зу и ње го вим
удру же њи ма око обез бе ђи ва-
ња про сто ра и усло ва за рад,
као и ста ти стич ких из ве шта ја
ко је ова ор га ни за ци ја ко ри сти
у свом ра ду. На ста вље на је
плод на са рад ња и око упу ћи-
ва ња пен зи о не ра на бес пла тан
опо ра вак у ба ње Ср би је. Ове
го ди не По кра јин ски фонд ће
се до дат но за ло жи ти код вој-
во ђан ске ад ми ни стра ци је да
се Са ве зу по мог не и око фор-
ми ра ња ма лих услу жних цен та-
ра, где би за пен зи о не ре не ке
услу ге би ле по це на ма ни жим
од тр жи шних, као и да се из по-
кра јин ских роб них ре зер ви ове
го ди не обез бе де ху ма ни тар ни
па ке ти за све пен зи о не ре сла-
би јег ма те ри јал ног ста ња из
Вој во ди не. Тра жи ће се и ко-
рек ци ја не при ме ре но ви со ких
на док на да у не ким оп шти на-
ма за уве ре ња о здрав стве ном
ста њу, ко ја ко ри сни ци пен зи ја
при ла жу на кон курс Фон да за
бес пла тан опо ра вак у ба ња ма
Ср би је. Ини ци ра но је и да ор га-
ни ло кал них са мо у пра ва сту пе
у ве зу са оп штин ским удру же-
њи ма да би им по мо гли у ра ду.

М. Мек те ро вић

СКУП ШТИ НА СА ВЕ ЗА ПЕН ЗИ О НЕ РА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Добра са рад ња са Фон дом

ЈА ПАН И СР БИ ЈА

Ни смо
за бо ра ви ли
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кроз Србију

УЧач ку и око ли ни, пре ма не ким про-
це на ма, жи ви ви ше од 300 ли ца
раз ли чи тих го ди на ста ро сти ко ја

има ју по себ не по тре бе и ни су спо соб на
за са мо ста лан жи вот. Због оба ве за у ку-
ћи мај ке ова кве де це обич но оста ју не за-
по сле не, па су њи хо ве по ро ди це ма хом
сла би јег ма те ри јал ног ста ња. Де ша ва
се, та ко ђе, да су и ро ди те љи ин ва лид-
них осо ба бо ле сни и не спо соб ни за бри-
гу о дру ги ма.
Удру же ње за по моћ мен тал но не до-

вољ но раз ви је ним осо ба ма све че шће
се у јав но сти огла ша ва апе лом да се у
овој оп шти ни што пре из гра ди аде ква-
тан обје кат за днев ни бо ра вак. На овај
на чин би се, сма тра пред сед ни ца Удру-
же ња, Ксе ни ја По по вић, мај ка де вој чи це
обо ле ле од Да у но вог син дро ма, убла жи-
ли про бле ми по ро ди ца ко је су у бри зи о
не до вољ но мен тал но раз ви је ним осо ба-
ма пре пу ште не са ме се би.

– Мно ге осо бе са овим хен ди ке пом
жи вот про во де у кућ ној изо ла ци ји, а у
днев ном бо рав ку би има ле мо гућ ност
да се дру же са вр шња ци ма и да уз по-
моћ струч них ли ца раз ви ја ју пре о ста ле
пси хо фи зич ке спо соб но сти. Са зна ње да
има ју где да оста ве де те ка да ни су у мо-

гућ но сти да бри ну о ње му до не ло би ве-
ли ко рас те ре ће ње ро ди те љи ма и це лој
по ро ди ци – уве ре на је пред сед ни ца ча-
чан ског Удру же ња.
Ду го го ди шња иде ја да се у дво ри шту

шко ле за де цу са по себ ним по тре ба ма, „1.
но вем бар”, по диг не згра да за днев ни бо-
ра вак, ак ту е ли зо ва на про шле го ди не ка да
је Удру же ње и об но ви ло рад, на и шла је
на по др шку ло кал не са мо у пра ве, ко ја је
пла ни ра ла да за ову на ме ну из град ског
бу џе та из дво ји 20 ми ли о на ди на ра.

– У то ку је из ра да про јект не до ку мен-
та ци је и са свим је ре ал на про це на да ће
ове го ди не по че ти, а иду ће би ти за вр-
ше на из град ња аде кват ног при зем ног
објек та по вр ши не 600 ква драт них ме та-
ра – ре као је за „Глас оси гу ра ни ка” Ми-
ро слав Ву јо вић, на чел ник Упра ве за дру-
штве не де лат но сти.
Днев ни бо ра вак ће, на по ми ње Ву јо вић,

за до во ља ва ти све са вре ме не стан дар де
и у ње му ће би ти ме ста за 120 осо ба.

Д. Ч.

Ка да ће би ти на ста вље ни
ра до ви на дру гој фа зи ге рон-
то ло шког цен тра у Ва ље ву, с
об зи ром на то да је гра ђе вин-
ска се зо на стар то ва ла с пр-
вим ле пим да ни ма, у гра ду на
Ко лу ба ри још не ма по у зда не
ин фор ма ци је.
Град ња мо дер ног ге рон то ло-

шког цен тра, по вр ши не 5.500
ква драт них ме та ра ко ри сног
про сто ра, по че ла је то ком 2010.
го ди не. Сред ства у вред но сти
од 2,5 ми ли о на евра обез бе-
ди ла је вла да Ја па на, а ин ве-
сти тор је Ми ни стар ство ра да
и со ци јал не по ли ти ке Вла де
Ср би је. Про је кат је ура дио Ми-
ло рад Об ра до ви ћа, ар хи тек та
из Ва ље ва, вла сник про јект ног
би роа „Мо дул-ин вест”, а ра до-

ве из во ди бе о град ска фир ма 
„Рат ко Ми тро вић”.
Сме штај ни ка па ци те ти бу-

ду ћег ге рон то ло шког цен тра 

у Ва ље ву, ко ји би тре ба ло да 
бу де је дан од нај са вре ме ни-
јих у Ср би ји, би ће од 150 до 
180 ле жа ја. Цен тар је на ме-

њен за ви сним, по лу за ви сним 
и по крет ним ко ри сни ци ма. 
По ред ин сти ту ци о нал ног 
збри ња ва ња, у окви ру цен-
тра ће се на ла зи ти и дру ги 
ал тер на тив ни са др жа ји нео-
п ход ни ста ри јој по пу ла ци ји 
– днев ни бо ра вак, клу бо ви, 
ак тив на по моћ у ку ћи... Као 
анекс цен тра пред ви ђе на је 
при хват на ста ни ца са осам 
ле жа ја на ме ње на осо ба-
ма ко је не ма ју еле мен тар не 
усло ве за жи вот.
Ге рон то ло шки цен тар ће

би ти ре ги о нал ног ка рак те ра, 
пред ви ђен за бо ра вак оних 
ко ји ће мо ћи да пар ти ци пи ра-
ју у тро шко ви ма сме шта ја, али 
и ка те го ри ја ма со ци јал но не-
збри ну тих ко ри сни ка. М. К.

ИЗ ГРАД ЊА ДНЕВ НОГ БО РАВ КА ЗА ОСО БЕ СА ПО СЕБ НИМ ПО ТРЕ БА МА У ЧАЧ КУА

По ро ди це пре пу ште не са ме
се би

ГЕ РОН ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР У ВА ЉЕ ВУ

Оче ку је се на ста вак ра до ва
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Ка да клик не мо де сним та-
сте ром ми ша у пра зан про-
стор на деск то пу, по ја ви ће се 
сле де ће оп ци је:

1. Vi ew – ко ри сти мо је да 
иза бе ре мо ка кав ће би ти из-
глед ико на ко је се на ла зе на 
деск то пу:

a) Lar ge icons – ве ли ке ико-
не;

b) Me di um icons – ико не 
сред ње ве ли чи не;

c) Clas sic icons – ико не кла-
сич не ве ли чи не;

d) Auto Ar ran ge icons – ауто-
мат ско по ста вља ње ико на по 
ре до сле ду ко ји утвр ђу је ра чу-
нар (уко ли ко нам не ке ико не 
по бег ну са екра на нај лак ше 
ће мо их вра ти ти ка да клик-
не мо на оп ци ју Auto Ar ran ge 
icons ко ја са ма сор ти ра ико не 
на деск то пу);

e) Align icons to Grid – че-
ки ра њем ове оп ци је ико не се 
по ре ђа ју пре ци зни је и са пра-
вил ни јим раз ма ци ма;

f) Show Desk top icons – че-
ки ра њем ове оп ци је по ста-
вља мо ико не на деск топ;

g) Show Desk top gad gets – 
че ки ра њем ове оп ци је по ста-
вља мо ико не на деск топ;

2. Sort By – ко ри сти мо је y
за сор ти ра ње ико на ко је се 
на ла зе на деск то пу по име-
ну (Na me), ве ли чи ни (Si ze), 
вр сти (Type) и да ту му (Da te 
mo di fi ed);

3. Re fresh – ко ри сти мо 
је за осве жа ва ње са др жа ја 
екра на;

4. Pa ste – ко ри сти мо је за 
пре ба ци ва ње фол де ра или 
фај ло ва на же ље ну по зи ци ју 
(ко ри сти се увек по сле ко ман-
ди Cut или Copy);

5. Pa ste Short cut – ко ри-
сти мо је за пре ба ци ва ње фол-
де ра или фај ла као short cut-a 
на же ље ну по зи ци ју;

6. Un do – ко ри сти мо је за 
по ни шта ва ње прет ход но из-
вр ше не ко ман де;

7. New – ко ри сти мо је ка-
да же ли мо да кре и ра мо но ви 
фол дер или short cut;

8. Screen re so lu tion – ко ри-
сти мо је за по де ша ва ње ре зо-
лу ци је мо ни то ра;

9. Gad gets – ко ри сти мо је 
за по ста вља ње га џе та (ми ни 
про гра ми ко ји нам пру жа-
ју ин фор ма ци је на пр ви по-
глед);

10. Per so na li ze – ко ри сти-
мо је да би смо на мо ни то ру 
по де си ли бо ју сло ва, по за ди-
не, ре зо лу ци ју итд.

Га џе ти
Га џе ти су ми ни про гра ми 

(ми ни апли ка ци је) ко ји нам 
пру жа ју ин фор ма ци је на пр-
ви по глед и обез бе ђу ју лак 
при ступ до тих ин фор ма ци ја. 
Је дан из дво је ни га џет мо же 
би ти спи сак на сло ва са нај-
но ви јим ве сти ма у то ку да на, 
па не мо ра мо да пре ки да мо 

рад на не ком до ку мен ту да
би смо про на шли те ве сти,
јер се оне на ла зе на екра ну,
углав ном са де сне стра не.
Ка да клик не мо на же ље ни
на слов, од мах од ла зи мо на
од го ва ра ју ћу ин тер нет стра-
ни цу и при ка зу је нам се цео
текст ко ји је са др жај иза бра-
ног на сло ва.
Га џе те уба цу је мо по сле де-

ћем по ступ ку:
1. де сним та сте ром ми ша

клик не мо на пра зан про стор
на деск то пу;

2. клик не мо на оп ци ју
Gad gets.
Та да се на екра ну по ја ви

про зор ко ји се са сто ји из че-
ти ри сег мен та:

a) Дуг ме (Pa ge 1 of 1) – 
ко ри сти мо га за пре ли ста ва-
ње из дво је них га џе та;

b) Se arch all gad gets – ко-
ри сти мо га за пре тра жи ва-
ње по ну ђе не га ле ри је га џе та
(по себ но ако она са др жи ви-
ше стра ни ца);

c) Show de ta ils – ко ри сти-
мо га за при ка зи ва ње свих
ин фор ма ци ја о иза бра ном
(мар ки ра ном) га џе ту;

d) Get mo re gad gets on li-
ne – ко ри сти мо га за про на-
ла же ње дру гих га џе та на ин-
тер не ту.
Ка да отво ри мо про зор са

га ле ри јом га џе та, мо же мо да
их до да мо у сајд бар на три
на чи на:
а) два пу та клик не мо на же-

ље ну сли чи цу у га ле ри ји га-
џе та;
б) клик не мо ле вим та сте-

ром ми ша на сли чи цу, др жи-
мо та стер и пре вла чи мо сли-
чи цу на деск топ;
ц) клик не мо де сним та сте-

ром ми ша на сли чи цу, па иза-
бе ре мо оп ци ју Add.

Сва ки га-
џет, уз од-
г о  в а  р а  ј у  ћ у
сли чи цу ко ја
га иден ти фи-
ку је, са др жи
ма ли to ol bar
(до да так) ко-
ји се на ла зи
са ње го ве де-
сне стра не, а
ко ји по ста је
ви дљив са мо
ка да кур сор ми ша до ве де мо
на тај га џет. Тај to ol bar обез-
бе ђу је ма ни пу ли са ње ми ни
про гра мом. Са сто ји се из:
а) ико не са кр сти ћем – ко-

ри сти мо је за укла ња ње га џе-
та са деск то па;
б) ико не са алат ком – ко ри-

сти мо је за отва ра ње про зо ра
и по де ша ва ње основ них ка-
рак те ри сти ка ода бра ног про-
гра ма;
ц) ико не но са ча – ко ри сти-

мо је за пре ме шта ње га џе та
на дру го ме сто на деск то пу.
Ка да клик не мо де сним та сте-

ром ми ша на га џет (сли чи цу),
до би ће мо оп ци о ни ме ни ко ји
нам омо гу ћа ва да по де ша ва мо
ка рак те ри сти ке га џе та. Са сто-
ји се из сле де ћих оп ци ја:

1. Add Gad gets – ко ри сти-
мо је за до да ва ње но вих га-
џе та (би ће об ја шње но у на-
ред ном одељ ку – Ру ко ва ње
сајд ба ром);

2. Mo ve – ко ри сти мо је за
пре ме шта ње га џе та на же ље-
ну по зи ци ју;

3. Si ze – ко ри сти мо је за
из бор ве ли чи не га џе та;

4. Al lways on top – ко ри-
сти мо је уко ли ко же ли мо да
га џет бу де увек из над оста-
лих отво ре них про зо ра;

5. Opa city – ко ри сти мо јеy
за по де ша ва ње сте пе на про-
вид но сти га џе та у сајд ба ру;

6. Op ti ons – ко ри сти мо је
за по де ша ва ње на чи на при-
ка зи ва ња га џе та;

7. Clo se Gad get – ко ри сти-
мо је за укла ња ње га џе та са
деск то па.

РА ЧУ НАЈ ТЕ НА РА ЧУ НА РЕ

Десктоп (3)

На ста ви ће се
Пре драг Јо ва но вић
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здрав живот

Играјте се бојамаИграјте се бојама

Де ко ра тив на ја ја
Пр во ис пра зни те ја је. По треб но је да иглом из бу-

ши те две ру пи це, јед ну на до њој, јед ну на гор њој 
стра ни ја је та. Ка да на пра ви те ру пи це, ја је ста ви те 
из над чи ни је и ду ва ју ћи у гор њу ру пу са др жај ја је-
та ће те из ба ци ти кроз до њу ру пи цу. Ис пра жње но 
ја је опе ри те и до бро осу ши те.
Ова ко ис пра жње не љу ске мо же те де ко ри са ти 

на но ше њем раз ли чи тих ни јан си ла ко ва или спре-
јо ва, а мо же те ко ри сти ти и во до от пор не фло ма-
сте ре или бо је за ста кло. Фло ма сте ри су прак тич ни за ис цр та ва ње тан ких ли ни ја или 
мо ти ва по пут ср ца, цве то ва или за ис пи си ва ње име на.
Уко ли ко не же ли те да се по и гра те са мо бо ја ма, пра зна ус кр шња ја ја мо же те укра си ти 

цир ко ни ма, шљо ки ца ма, чип ком или на леп ни ца ма. Јед но бој на ус кр шња ја ја ће из гле да ти 
са вр ше но ако их оба ви је те са тен ском ма шном и до да те по не ки би сер или цир кон.
Пра зна ус кр шња ја ја мо же те укра си ти пер ли ца ма ко је ће те на ни за ти на стру ну а за тим 

об ле пи ти ја је њи ма, или та ко што ће те умо чи ти ја је у ле пак а за тим га јед но став но ува-
ља ти у пер ли це. На сли чан на чин љу ску пре ма за ну леп ком мо же те укра си ти кон фе та ма, 
се ме њем или кри ста ли ма. Ка ко год бо је и ша ре на ја ји ма ис па ле, нај ва жни је је да то вре-
ме про ве де те са по ро ди цом и они ма ко је во ли те. Ужи вај те, играј те се и про сла ви те ле по 
овај нај ра до сни ји хри шћан ски пра зник.

Сли ка ње сир ће том
Умо чи те врх чач ка ли це у сир ће па

ис цр тај те ша ре по љу сци офар ба ног
ја је та. Ви шак сир ће та бри ши те кр пи-
цом да се не би де си ло да рас тво ри
бо ју и та мо где не же ли те.

Да би Ус крс био што ша ре ни ји и ве се ли ји, по тру ди те се 
и ове го ди не – офар бај те ја ја ко ја ће се ко ри сти ти у 
ис хра ни, али и ис пра жње на ја ја ко ја ће улеп ша ти ваш 

дом. Ја ја за ис хра ну не би тре ба ло бо ји ти ла ко ви ма, спре јо-
ДД
ви ма, ни ти ко ри сти ти ле пак, а ја ја ко ја су ис пра жње на мо же-
те де ко ри са ти на мно го на чи на не во де ћи ра чу на о ток сич но-
сти бо ја и укра са.
За укра ша ва ње ја ја, уко ли ко ле по цр та те, мо же те ко ри сти-

ти пче ли њи во сак, ко ји, на рав но, ото пи те. Ис цр тај те воском 
ша ре на ја је ту а за тим ја је ста ви те у бо ју. Ка да из ва ди те обо-
је но ја је, ски ни те во сак то пље њем или га остру жи те, бри шу-
ћи остат ке па пи ром. Уко ли ко вам је су ви ше ком пли ко ва но да 
ша ра те ус кр шња ја ја во ском, ево не ко ли ко пред ло га.

Још не ко ли ко пред ло га
Ја ја мо же те осли ка ти и бо јом ко ју сте на пра ви-

ли ме ша ју ћи жу ман це и бо ју за фар ба ње ја ја. Та ко
ће те до би ти бо ју слич ну уља ној ко ју мо же те на-
не ти на ја је. Док је бо ја још вла жна ша ре мо же те
на пра ви ти чач ка ли цом или чет ки цом ме сти мич но
ски да ју ћи бо ју. Осим за пра вље ње бо је, жу ман це
мо же те ко ри сти ти и за ле пље ње. Уко ли ко же ли-
те да ус кр шња ја ја укра ша ва те ко лаж па пи ром,
тра чи ца ма, цир ко ни ма или мо за и ком од по лу па-
них љу ски, уме сто леп ка ко ји мо же има ти ток сич-
не ма те ри је, ко ри сти те жу ман це као сред ство за
ле пље ње.
На ву ци те ру ка ви це и по спи те по њи ма не ко ли-

ко ка пи раз ли чи тих екс тра ка та пре храм бе них бо-
ја. Још нео хла ђе но ја је про тр љај те кроз ру ке и
оно ће се обо ји ти у не ко ли ко раз ли чи тих ни јан си. Ова ко офар ба на ја ја ће се бр же
су ши ти ако их ума же те бо јом док су још вру ћа.
Офар ба на ја ја пре ма жи те кр пи цом на то пље ном уљем или ма шћу, да би има ла

ви сок сјај.  При пре ми ла: С. С.

Ша ра ње хар ти јом 
и би љем
Ма њи ко мад хар ти је са виј те

та ко да се на кра ју до би је тро-
у гао. За тим исец кај те сит не
об ли ке по иви ца ма тро у гла.
Ка да се па пир отво ри до би ће-
те ин те ре сант ну ша ру. Па пир
умо чи те у во ду, лак ше ће се
за ле пи ти за ја је, при сло ни те
га на ску ва но ја је и увиј те у
нај лон ча ра пу. Уме сто чип ке
од па пи ра, мо же те ко ри сти ти
цве то ве или ли сти ће ра зног
би ља. Ова ко при пре мље на ја-
ја мо же те офар ба ти и ку ва ју-
ћи их у лу ко ви ни.

Ша ре од гу ми ца
за те гле
Вр ло јед но став но мо же те

на ша ра ти ус кр шња ја ја та ко
што ће те пре ума ка ња у бо ју
по ве за ти гу ми це за те гле пре-
ко ја је та. Ка да из ва ди те ја ја
из бо је, ски ни те гу ми це а ша-
ре ће оста ти на ме сти ма где су
оне би ле. Ако же ли те ком би-
на ци ју две бо је, пр во офар бај-
те ја је у јед ну све тлу ни јан су,
за тим ста ви те гу ми це па по то-
пи те ја је у дру гу бо ју.
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кулирање

Да ти пра во ка жем, ни ка кву раз ли ку
ти њи хо ви ро ди те љи ви де ли ни су од када
су им де ца по до би ја ла фа кул тет ске ди пло ме, 
и то углав ном са ви со ким про се ком – на по сао 
иду, али пла те не при ма ју и сва ку жу ту
бан ку мо ра ју они да им да ју

Ћао, ба ка си це, ево ме ско чи ла са мо да те ви дим, шта, 
имаш кроф не, до бро се шћу ма ло, мо же и ка фа, ај де, 
кад сам већ ту. Шта ка жеш, на Бе о град ској хро ни ци би-

ла ма ло пре она мо ја дру га ри ца што ра ди за „џ” у оној аген ци ји 
(ма ка ко не знаш шта је то за „џ”, па за џа бе, не пла ћа ју јој 
ни шта). Ма ни је при ват на, ба ка си це, то ти је др жав на ин сти ту-
ци ја ко ја је ре ла тив но но ва, али се по на ша ју баш ис ку сно кад 
су ова кве ства ри у пи та њу. Ми слим, об у ча ва ње мла дих, обра-
зо ва них љу ди тек иза шлих из шко ле за по сао.
Ле по их они то об у ча ва ју, мо рам да ти ка жем, па и не ка су 

би ли на те ле ви зи ји, мо жда не ко ко хо ће да пла ти њи хо во зна-
ње и ква ли фи ка ци је то ви ди па их при ми на по сао. Јер, они 
су ти, и та мо ја дру га ри ца што си је ви де ла, у тој аген ци ји већ 
не ко вре ме, од пре но ве го ди не. Иду ре гу лар но на по сао, као 
и сви дру ги, од то ли ко до то ли ко, на па у зу од ла зе као и сви 
оста ли, не ма шврћ ка ња око ло у рад но вре ме, ра де све што 
тре ба, па оста ју и по сле рад ног вре ме на ако тре ба, и све та ко. 
Је ди на раз ли ка из ме ђу њих и стал но за по сле них је – што не 
при ма ју пла ту. Ма ни хо но рар, ни и и шта под ми лим бо гом. Ма, 
ку пу ју са ми и кар те за пре воз. Шта ода кле им, па од ро ди те ља 
им ло ва за пре воз, кло пу и ка фу на по слу, гар де ро бу за по сао 
и све оста ло што им тре ба. 
Ка ко ми слиш, шта ра де ти њи хо ви ро ди те љи! Па, ра де ко 

где и из др жа ва ју сво је по том ке као и це лог жи во та, као да 
још ди пло му ви де ли ни су. Зна чи, да ти пра во ка жем, ни ка кву 
раз ли ку ти њи хо ви ро ди те љи ни су ви де ли од када су им де ца 
по за вр ша ва ла фа кул те те, и то углав ном са ви со ким про се ком. 
Па још до би ја ли не ке сти пен ди је, ишли у ино стран ство, па и 
то ма ме и та те фи нан си ра ле, да се де ца шко лу ју, да има ју што 
ви ше зна ња не би ли се бо ље за по сли ла. Кад, ето ти што су 
до би ли по сао. Да ра де за не ког, или уме сто не ког у др жав ној 
фир ми, а све под ве лом „ми вам баш чи ни мо, учи ли сте и на-
у чи ли до ста то га ов де код нас, па сад мо же те да кон ку ри ше те 
и та мо где се тра жи ис ку ство”. Ма, ни је не го, а шта су све они 
њи ма од ра ди ли за тих не ко ли ко ме се ци ко ли ко су та мо би ли... 
И сад „до ви ђе ња, при јат но”, да се ле по по здра ви мо и ра зи ђе-
мо, ви ку да вам дра го, ле по сте нам од ра ди ли, сад тра жи те по-
сао, ми вам по мо ћи не мо же мо, али мо же мо да при ми мо но ву 
ту ру ди пло ми ра них кли на ца све са про се ком и још ко је ка квим 
зна њи ма да њих са да об у ча ва мо као вас што смо. Сва ка част! 
Пи там се има ли то сми сла. Не ма сми сла очи то пре ма тим 

мла дим љу ди ма, али има на чи на да се по сао за вр ши, а да се 
не пла ти. Ето, па ти по сле ме ни се ди на кич ми, а плус ма ма 
и та та, што ви ше не ди пло ми рам. Па бар ра дим, што је ми са-
о на име ни ца за ве ћи ну мо јих ор та ка. А ди пло ми ра ћу јед ног 
ле пог да на са мо пој ма не мам, кад све ово ви дим, шта ће ми 
бо ље због то га би ти. Али, до бро, не ћу да оста нем без ди пло-
ме, кад-тад ћу је до би ти, ако ни због че га дру гог, оно бар да 
ва ма за тво рим уста.

Без ње тешко, 
с њом и теже

КККАААА ЖЖЕ МММИИИИ МММО ЈЈАААА УУУУННННУУУУУ КККККААААА

И пра во да ти ка жем, ви сте се баш не што раз ма зи ли ка да
смо ми мла ди у пи та њу, то јест гле да те ме не, бра та и пој ма
не ма те ка квих све има и ко ли ко има те сре ће што смо ми ова ко
фи ни и сви са ко ји ма се дру жи мо та ко ђе. Тре ба ти да бу деш у
ба су кад кре ну та ко зва ни на ви ја чи на утак ми цу, као пре не ки
дан кад је био дер би, па да ви диш. Ти до бро знаш да ја ни кад
про тив сво јих вр шња ка не дро бим и не дам на мла ду ге не ра-
ци ју, али оно њи хо во по на ша ње ме из ци пе ла изу је. Оно ли ка
дре ка и ви ка (они то зо ву пе ва њем и на ви ја њем, али то с тим
ве зе не ма), то је ужас је дан. Ле по ме сра мо та што сам им слич-
них го ди на. То ли ко про сто та, вул гар но сти ко је они из го во ре
уз ви ку, луп ња ву по ауто бу су, да ми слиш да ће да га по ло ме,
ми слим ствар но... За пи там се и са ма има ју ли они не ке ро ди-
те ље, зна ју ли они ка ко им се де ца по на ша ју и шта ра де кад
из ку ће иза ђу, и поч нем да се осе ћам као ба ка си ца кад та ко
раз ми шљам, али то ли ко ме то нер ви ра да ти не мо гу опи са ти.
А шта би тек ти ре кла, мо гу ми сли ти.
Мммм, ма до бре су ти ове кроф не, ствар но, нај бо ље су, а ја

ти за се ла и кло пам ли кло пам као да не иде ле то па се сва ки
грам ви шка ви ди, бо ље да бри шем, а и ка сним већ, че ка ме
друг. Па шта ако су ми сви дру го ви, шта фа ли то ме, са мо не ће
три са та да ме че ка, ај де кис, ју рим.

Ба ка Ма ра
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погледи

Ко ли ко ће ко шта ти вен ча-ККње нај гла му ро зни јег ве-ККре нич ког па ра на пла не-КК
ти, бу ду ћег мо нар ха Ује ди ње-
ног Кра љев ства Ве ли ке Бри та-
ни је и Се вер не Ир ске, прин ца
Ви ли ја ма (ро ђе ног 1982), и
ње го ве иза бра ни це и вр шња-
ки ње, гра ђан ке Кејт Мидлтон,
за ка за но за пе так 29. април,
ко је ће за хва љу ју ћи ди рект-
ном ТВ пре но су пра ти ти ужи во
цео свет, а Бри тан ци при том
и обе ле жи ти ка ко им дра го,
јер ће тај дан зва нич но би ти
не ра дан у це лој зе мљи?
По ште но го во ре ћи, на ова ко

по ста вље но пи та ње зва нич но
ни ко ни је ду жан да од го во ри
јер ће све тро шко ве (чи ји из-
нос те шко да мо же и да се на-
слу ти) сно си ти, ка ко се на гла-
ша ва од пр вог да на от ка ко је
ве рид ба об ја вље на, по ро ди це
мла де на ца, да кле кра љев ски
Винд зо ри и при лич но до бро
сто је ћи при пад ни ци сред ње
кла се – Мидлто но ви.
Али, у си ту а ци ји ка да су на-

мет ну те ме ре штед ње и сма-
ње ње др жав них тро шко ва
већ ме се ци ма не за о би ла зна
те ма, ка ко у исту па њи ма зва-
нич ни ка, по себ но ми ни стра
фи нан си ја, Џор џа Озбор на,
ко ји је са да шњу Бри та ни ју
опи сао као „су пер тан кер на-
то ва рен ду го ви ма”, та ко и у
сил ним из ли ви ма не за до вољ-
ства и про тест ним ак ци ја ма
огром ног бро ја гра ђа на, раз-
ми шља ње о це ни јед не ова-
кве свет ко ви не ни је ипак не-
при клад но, ни ти са свим без
ре ал не осно ве упр кос ла вов-
ском по ро дич ном уче шћу.
За по че так, по кри ва ње

„свих” тро шко ва од но си се на
из дат ке у ве зи са са мим вен-
ча њем, опре мом, де ко ра ци јом,
по то њим при је мом, све ча ном
ве че ром и оста лим пра те ћим
де ша ва њи ма, док ће вла да
би ти за ду же на за фи нан си ра-
ње обез бе ђе ња и тран спор та.

На рав но да ће то са мо по 
се би зна чи ти и те ка кву су му, 
јер ће мно ге ули це у цен тру 
би ти за тво ре не, са о бра ћај 
пре у сме рен, а при пад ни ци 
по ли ци је рас по ре ђе ни дуж 
це ле ру те ко јом ће се кре та ти 
свад бе на по вор ка, че му тре ба 
до да ти и ан ти те ро ри стич ке 
сна ге по кро во ви ма и без бед-
но сно опа сним тач ка ма. Због 
то га ме ди ји це лој овој опе ра-
ци ји до да ју од ред ни цу „без 
пре се да на”.

„Нај ску пље обез бе ђи ва ње у 
исто ри ји”, кон ста то вао је у на-
сло ву днев ник „Деј ли мејл”, уз 
ис так ну ту ци фру од 20 ми ли-
о на фун ти, ко ли ко ће из ка се 
Ме тро по ли тен по ли ци је да се 
из ли је тог пра знич ног пет ка.
Из ме ђу оста лог, про блем 

је баш у пра зни ку, јер ће за-
хва љу ју ћи тој окол но сти при-
пад ни ци по ли ци је за ду же ни 
за бри гу о без бед но сти зва-
ни ца и по сма тра ча, до ма ћих 
и стра них зва нич ни ка, кру-
ни са них гла ва, 50 ше фо ва 
др жа ва, као и ми ли он ске ма-
се обич них смрт ни ка, има ти 
пра во на ду плу днев ни цу. Да 
би мо гла да на ми ри те но во-
и скр сле оба ве зе, а већ по го-
ђе на бу џет ским сма ње њем 
од че ти ри од сто го ди шње, 
упра ва Ме тро по ли тен по ли-
ци је обра ти ла се Ми ни стар-

ству уну тра шњих по сло ва за 
до дат на сред ства по мо ћи за 
ову при ли ку.
По ред по ли ци је, и дру ги јав-

ни сек то ри до би ја ће од са да, 
па у на ред них не ко ли ко го ди-
на, ма ње из бу џе та не го што 
им је по сло вич но при па да ло 
– вој ска, обра зо ва ње, спољ ни 
по сло ви, слу жбе со ци јал ног 
ста ра ња и раз не вр сте кан це-
ла ри ја за по моћ нај си ро ма шни-
ји ма и не за по сле ни ма, а би ће 
уки ну те чак и од ре ђе не ка те-
го ри је деч јих до да та ка. По сле-
ди ца сма ње них да ва ња би ће 
и за тва ра ње 25 од сто или око 
по ла ми ли о на рад них ме ста у 
др жав ној ад ми ни стра ци ји.
Чи тав тај дра стич ни за хват, 

нај о штри ји од вре ме на Дру гог 
свет ског ра та, у укуп ном про-
цен ту од 19 од сто, за јед но са 
по ди за њем гра ни це за пен зи-
о ни са ње са 65 на 66 го ди на, 
тре ба ло би да омо гу ћи уште-
ду не што ви ше од 80 ми ли јар-
ди фун ти до 2015. го ди не.
Ку ри о зи те та ра ди, ре стрик-

ци је по тро шње ни је по ште ђе-
на ни са ма кра љи ца Ели за бе-
та Дру га. Ње на апа на жа, ко ја 
је до сад из но си ла 38 ми ли о на 
фун ти за одр жа ва ње кра љев-
ског до ма ћин ства, сма ње на је 
за 14 од сто. Ме ђу тим, иако се 
де лом из др жа ва од нов ца по-
ре ских об ве зни ка, бри тан ска 

кра љев ска ку ћа са мим сво-
јим по сто ја њем, као сим бол 
мо нар хи је и не ка да шње им-
пе ри јал не мо ћи, пред ста вља 
трај ну ту ри стич ку атрак ци ју 
и исто вре ме но омо гу ћу је ста-
би лан из вор при хо да од ту-
ри стич ке по се те и од про да је 
при год них пред ме та.
Та ко је и са овом свад бом.

Ма да уку пан тро шак тек тре ба 
да се из ра чу на, прог но зи ра се
да ће за хва љу ју ћи ту ри стич-
ком при ли ву и ма сов ној по ма-
ми за свад бе ним су ве ни ри ма, 
то за бри тан ску еко но ми ју уз-
др ма ну бу џет ским де фи ци том 
од 11,5 од сто, нај ви шим ме ђу 
раз ви је ним зе мља ма, зна чи-
ти фи нан сиј ски под сти цај од 
бли зу ми ли јар ду фун ти.
Са тог ста но ви шта по сма-

тран, овај до га ђај са свим 
сво јим бај ко ви тим еле мен ти-
ма сја ја, рас ко ши, ки ча и гла-
му ра за слу жу је ува жа ва ње 
као до бар по слов ни по ду хват.
Та ко вен ча ње сто ле ћа у кри-
зи де це ни је до но си ин ве сти-
ци ју го ди не.

Д. Дра гић

РЕ СКИ ОД ЈЕК СВАД БЕ НИХ ЗВО НА У БРИ ТА НИ ЈИ

Вен ча ње сто ле ћа
у кри зи де це ни је
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Син ди ка ти из ну ди ли
пле би сцит о на ме ри вла де
да гра ни цу пре стан ка
ак тив ног ра да по ме ри
на 65 го ди на, под јед на ко
за му шкар це и же не

От ка ко се оса мо ста ли ла од бив-
ше Ју го сла ви је, Сло ве ни ја је би-
ла раз вој ни мо дел за не ка да шње

со ци ја ли стич ке зе мље ис точ не Евро пе:
бр зо се раз ви ја ла, ме ђу пр ви ма ушла у
ЕУ, ни је јој мно го тре ба ло ни да уђе у
„евро зо ну” и свој то лар (ко ји је по сле
про гла ше ња не за ви сно сти на сле дио за-
јед нич ки ди нар) за ме ни за је дин стве ну
европ ску ва лу ту.
Све је би ло по та ман – со лид на за по-

сле ност, екс пан зи ја из во за, ди на ми чан
еко ном ски раст – док ни је до шла СЕ КА:
свет ска еко ном ска кри за. По што је из-
во зни сек тор про спе ри тет за сни вао на
у ино стран ству по зајм ље ним па ра ма и
стра ним ин ве сти ци ја ма, до шло је до дра-
ма тич ног успо ре ња, јер је сва ко на сто јао
да се спа са ва ка ко мо же.
У по след њој прет кри зној го ди ни, 2007,

сло ве нач ки еко ном ски раст је из но сио
ви ше не го со лид них се дам од сто, да би
2009. био у ми ну су чак за 8,1 од сто! То је
би ла јед на од нај ве ћих еко ном ских низ-
бр ди ца у Европ ској уни ји.
У про шлој го ди ни је за бе ле жен скро-

ман опо ра вак од 2,1 од сто. Ме ђу на род ни
мо не тар ни фонд, ко ји је у Љу бља ни био
у мар ту, прог но зи ра да не ће би ти ни шта
ве ћи ни ове, па ни 2012. го ди не.
Екс пре сном бла го ста њу је и у „Де же-

ли” очи глед но до шао крај, што под ра-
зу ме ва мно га при ла го ђа ва ња. И, раз у ме
се, про ме ну на ци о нал ног рас по ло же ња.
Као и дру где, кад поч не бу џет ска сти-

ска, на уда ру су пр во пен зи је. Свој пен-
зиј ски си стем Сло ве ни ја је у по след ње
две де це ни је ре фор ми са ла већ два пу та.
Вла да је са да при пре ми ла не што ра ди-
кал ни ји за хват, пред ло жив ши зна чај ну
про ме ну и кад је реч о жи вот ном до бу
ко јим се за по сле ни ква ли фи ку ју за пу ну
пен зи ју. По но вом за ко ну, то ће би ти 65
го ди на, под јед на ко за му шкар це и же не.
До сад је та гра ни ца би ла 57 за же не

и 58 за му шкар це, па је ра зу мљи во за-
што је та ко ве ли ко по ме ра ње би ло зво-
но за уз бу ну. За кон је пр во оспо рен на
Устав ном су ду, а кад је он оце нио да
ни шта ни је спор но, син ди ка ти су из ну-

ди ли ре фе рен дум ко ји се на ја вљу је за
мај. По зна ва о ци сло ве нач ких при ли ка
ка жу да ће пен зиј ска ре фор ма на пле-
би сци ту би ти од ба че на, а то по твр ђу ју
и ис тра жи ва ња јав ног мње ња по чи јим
про це на ма ће ре фе рен дум ски ре зул тат
би ти 56 од сто гла со ва „про тив” и са мо
43 од сто „за”.
Од би ја њу ће, об ја шња ва се, ку мо ва ти

и не по пу лар ност вла де, ко ју оп ту жу ју да
се ни је баш сна шла ни у кри зним ни у
пост кри зним вре ме ни ма. Не за по сле ност
је у по ра сту а из воз успо рен, што је ве-
ли ки про блем с об зи ром на то да су Сло-
вен ци још у за јед нич кој ју го сло вен ској
др жа ви свој ви ши стан дард за сни ва ли
упра во на из во зним по стиг ну ћи ма.
Кад еко но ми ја успо ри, на ста ју про бле-

ми и са др жав ном ка сом, јер ма ње то га
има да се опо ре зу је. По што је у евро зо-
ни, Сло ве ни ја мо ра да по шту је не ке ње-
не стан дар де, из ме ђу оста лог и онај да
де фи цит у вла ди ном бу џе ту не сме да
бу де ве ћи од 3,2 од сто бру то на ци о нал-
ног про из во да. То ком кри зе, тај де фи цит
је на ра стао на пре ко пет од сто, што је у
Бри се лу упа ли ло цр ве ну лам пи цу. Вла да
је за то обе ћа ла да ће ове го ди не фи скал-
ни ми нус сма њи ти на 4,5 од сто БНП-а, а
2012. на под но шљи вих 3,6 про це на та.
У тој кал ку ла ци ји ра чу на се и са знат-

ним сма ње њем бу џет ских из да та ка за

пен зи је, па оту да на гло по ме ра ње до ба
за пре ста нак ак тив ног ра да. Вла ду Бо ру-
та Па хо ра у то ме по др жа ва и ММФ ко ји
сма тра да је ре фор ма пен зиј ског си сте ма
„кључ ни ко рак у пра вом сме ру” ка ус по-
ста вља њу и одр жа ва њу фи скал не ста-
бил но сти. Ову оце ну пред став ни ци Фон-
да за сни ва ју на по да ци ма ко ји го во ре да
би Сло ве ни ја у до глед но вре ме мо гла
да има нај ве ће из дат ке за пен зи је ме ђу
чла ни ца ма ЕУ, а сход но то ме и рас ту ћи
при ти сак на бу џет.
Ако се пред ло же на ре фор ма на ре фе-

рен ду му од би је, то ће, сма тра ју екс пер-
ти, би ти гор ка по бе да син ди ка та. Од ба-
ци ва ње ре фор ме би, на и ме, оне мо гу ћи-
ло ус по ста вља ње фи скал не рав но те же,
због че га ће ме ђу на род не аген ци је ве-
ро ват но сни зи ти са да ве о ма ви сок кре-
дит ни реј тинг зе мље. А ни жи кре дит ни
реј тинг зна чи ску пље стра не кре ди те – и
оне ко је узи ма др жа ва, и оне за ком па-
ни је и, у крај њем ис хо ду, спо ри ји тем-
по еко но ми је. Пре ми је ру Па хо ру за то не
пре о ста је ни шта дру го не го да гра ђа ни-
ма об ја шња ва ка ко ће крат ко роч на ко-
рист до не ти ду го роч ну ште ту.

– Ако се пен зиј ска ре фор ма од би је, ми
ће мо оста ти на ста ни ци и гле да ти ка ко
од ла зи наш раз вој ни воз – упо зо рио је
не дав но сло ве нач ки пре ми јер.

Ми лан Бе кин

КРИ ЗА И У СЛО ВЕ НИ ЈИ

Пен зи је на ре фе рен ду му
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Дра ги ца Је ли чић из Ужи-
ца већ ше сна ест го ди на
из ра ђу је ке це ље за до-

ма ћи це са за ни мљи вим и нео-
ДД
бич ним сло га ни ма, ко је из ла-
же на сај мо ви ма. На ке це ља-
ма „ко је го во ре” ис пи са но је
ви ше од пе де сет нат пи са а,
уз Дра ги цу, ду хо ви те сло га не
сми шља ју син Мар ко, ћер ка
Ма ри ја и су пруг Дра ган. На
Сај му у Бу дви, ре ци мо, нај-
тра же ни ја је би ла ке це ља са
по ру ком „Ни сам де бе ла не го
же на и по”.

– Ме ђу за па же ни јим по ру-
ка ма су још: „Да нас има мо ло-
вач ки ру чак – шта ко уло ви у
фри жи де ру”, „Дра ги, сен двич
ти је у фри жи де ру, ја сам у
шо пин гу, опе ри су до ве”, „Дра-
ги, оти шла сам код ком ши ни-
це на пет ми ну та – на сва ких
по ла са та про ме шај ру чак”,
„Деч ко за же нид бу уме и да
ку ва”, „Ни шта без та шти не ку-
хи ње”, „Ни шта без све кр ви не
ку хи ње” и дру ге – ка же Дра-
ги ца, и до да је:

– Од лу чи ла сам се за про-
из вод њу „ве се лих” и „ша љи-
вих” ке це ља за то што ми слим
да и до ма ћи ца за шпо ре том у
ку хи њи мо же би ти мо дер на
и са вре ме на же на. Опет, од
тра ди ци је не тре ба бе жа ти,
а спој мо дер ног и ста рог да је
за ни мљив ефе кат.

Ке це ље се у срп ској на род-
ној но шњи но се пре ко сук ње 
или ха љи не и бо га то су укра-
ше не руч ним ве зом од ра-
зно бој ног кон ца или ву ни це. 
Пра ве се од цр ног пли ша са 
кра је ви ма укра ше ним хе кла-
ним де та љи ма или чип ком, 
а мо гу би ти и тка не. Аутор ка 
ових мо дер них ке це ља ве се-
лих бо ја ка же да и ње ни про-
из во ди при вла че па жњу свих 
зна ти жељ ни ка без из у зет ка.

– Иако ни је пра ви ло, ке-
це ље са ду хо ви тим по ру ка-
ма ку пу ју и му шкар ци. Ка ко 
за по клон су пру га ма, та ко 
и се би лич но. Ме ђу на шим 
сло га ни ма они пре по зна ју 
не ко га ко га же ле да раз ве-

се ле нео бич ним по кло ном. 
По себ но је ин те ре сант но 
ка да ке це ље са нат пи си ма 
ку пу ју зе то ви та шта ма. Сви 
уна пред зна ју да ће их по-
клон раз ве се ли ти, а то је ве-
о ма ва жан ефе кат да ра. За 
раз ли ку од ја чег по ла, да ме 
узи ма ју ке це ље у чи јим по-
ру ка ма се лич но „про на ла зе” 
– об ја шња ва аутор ка.
Же не ге не рал но нај ви ше 

во ле нат пис „Ро ђе на да ужи-
ва – на те ра на да ку ва, пе ре и 
пе гла”, а на оми ље ној ке це љи 
аутор ке пи ше „Су пер ку вам а 
та ко и из гле дам”. Дра ги ца по-
но сно ис ти че да ње не уни кат-
не ке це ље ку пу ју и по зна те 
лич но сти, нај ви ше глум ци.

– Ме ђу њи ма бих из дво ји-
ла Го ри цу По по вић и Ве сну 
Чип чић, ко је та ко ђе во ле да 
ку ва ју у ша љи вим ке це ља ма 
из Ужи ца. Љу ди ве се ле на ра-
ви кад ку пу ју за се бе, нај ра-
ди је се од лу чу ју за ке це ље са 
по ру ка ма „По љу би ку ва ри цу” 
или „По љу би ку ва ра”, као и 
„Не знам да ку вам, али сам 
су пер ри ба”.
У ра ни ја вре ме на но ше не

су ке це ље тка не од ву не, са 
утки ва ним ор на мен ти ма или 
пре тки ва ним цвет ним мо ти-
ви ма. Уз бе ле лет ње сук ње 
но ше не су и бе ле плат не не 
ке це ље укра ше не бе лим ве-
зом и шлин ге ра јем.

– Да нас же не но се ке це љу
пре ко фар ме ри ца, ми ни и ду-
гач ких сук њи, али је тра ди ци-
ја ипак са чу ва на јер оне бу де
се ћа ње на на ше ба ке и мај ке
– на гла ша ва Дра ги ца Је ли чић.

Д. Сто дић

хроника

Пен зи о нер ска ор га ни за-
ци ја Рго ти не спа да у ред ак-
тив ни јих у оп шти ни За је чар.
Ви ше од сто ти ну чла но ва
овог удру же ња пен зи о не ра
оку пља се у про сто ри ја ма
Клу ба, у не по сред ној бли зи-
ни се о ског До ма кул ту ре.
На не дав но одр жа ној из-

бор ној кон фе рен ци ји Ме сне
ор га ни за ци је пен зи о не ра

Рго ти не раз го ва ра ло се о
ра ду и бу ду ћим про грам-
ским ак тив но сти ма, о ор га-
ни зо ва ној на бав ци на мир-
ни ца, ко ри шће њу бањ ских
ле чи ли шта и ре кре а ци ји
за пен зи о не ре са нај ни жим
при ма њи ма, пре вен тив-
ној здрав стве ној за шти ти
ста рих и не по крет них, као
и о ожи вља ва њу ак тив но-

сти КУД „Бо ри во је Ми лен-
ко вић” и Сек ци је же на. За
но вог пред сед ни ка Ме сног
удру же ња пен зи о не ра иза-
бран је Пе ри слав Са вић, за
за ме ни ка пред сед ни ка Дра-
ган Жив ко вић, а за се кре-
та ра Алек сан дар Ко јић. У 
ра ду из бор не кон фе рен ци је
у Рго ти ни уче ство ва ли су
и Сто јан Не шић, пред сед-

ник Удру же ња пен зи о не ра
оп шти не За је чар, Жи во јин
Ма рин ко вић, пред сед ник 
Град ског од бо ра ПУПС-а,
Не над Је ре мић, за ме ник 
пред сед ни ка но во и за бра-
ног Са ве та ме сне за јед ни це
Рго ти на, и Дра го љуб Ми-
лић, шеф Ме сне кан це ла ри-
је у овом ме сту.

М. Слав ко вић

НЕО БИ ЧАН ХО БИ КРЕ А ТИВ НЕ УЖИ ЧАН КЕ

Ни шта без та шти не ку хи ње

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ПЕН ЗИ О НЕ РА У РГО ТИ НИА

Иза бра но но во ру ко вод ство

Драгица Јеличић са живописним кецељама
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Бо ље вач ко Удру же ње пен-
зи о не ра обез бе ди ло је нов ча-
ну по моћ за сво је чла но ве у 
укуп ном из но су од 162.500 ди-
на ра и по зај ми цу од 486.000 
ди на ра. Опре мљен је и Клуб 
пен зи о не ра, где се одр жа ва-
ју кул тур не ма ни фе ста ци је, а 
нај ста ри ји про во де део свог 
сло бод ног вре ме на, ис ти че 
Звон ко Мар ја но вић, пред сед-
ник овог удру же ња.
Од укуп но че ти ри хи ља де 

пен зи о не ра оп шти не Бо ље вац, 
њих 1.717 су чла но ви Оп штин-
ског удру же ња пен зи о не ра и 
ин ва ли да ра да, пре ко ко јег 
се ор га ни зо ва но снаб де ва ју, 

од ла зе у ба ње, по се ћу ју кул-
тур но-исто риј ске спо ме ни ке и 
дру же се у свом ме сту или са 
ко ле га ма из дру гих гра до ва Ср-
би је, Бу гар ске и Ма ке до ни је.

– Не дав но смо се пре ре ги-
стро ва ли у скла ду са за ко ном, 
до би ли смо до зво лу за при-
вред ну ак тив ност и опре ми-
ли пен зи о нер ске про сто ри је у 
Осни ћу, Ма лом Из во ру, Ја бла-
ни ци и Под гор цу, а ле по смо 
уре ди ли и клуб Удру же ња у 
Бо љев цу где на ши чла но ви уз 
дру же ње про во де сло бод но 
вре ме. У све му то ме по мо гла 
нам је и ло кал на са мо у пра ва 
– ка же Звон ко Мар ја но вић.

По ње го вим ре чи ма, пе де-
се так пен зи о не ра из Бо љев-
ца је про шле го ди не до би ло
бес по врат ну по моћ, 81 је ко-
ри стио по зај ми цу, а њих 24 је
упу ће но на бес плат но бањ ско
ле че ње и опо ра вак. Сви пен-
зи о не ри ко ји жи ве у окол ним
се ли ма има ју пар ти ци па ци ју
за ауто бу ски пре воз до цен-
тра оп шти не.
Ор га ни зо ва на су ту ри стич-

ка пу то ва ња и по се те пен зи о-
не ри ма Ужи ца, Ка ва да ра ца и
Ку ле у Бу гар ској, а и фол клор-
на гру па је има ла низ на сту па
у зе мљи и ино стран ству. За то
овом удру же њу при сту па све

ви ше оних ко ји су пен зи о ни-
са ни, а ни су до са да би ли ње-
го ви чла но ви.

Р. Ми ла ди но вић

Мо гућ ност бес плат ног бањ-
ског ле че ња и опо рав ка под-
ста кла је пен зи о не ре бе о град-
ске оп шти не Па ли лу ла да се 
и ове го ди не у ве ли ком бро ју 
при ја ве свом ма тич ном удру-
же њу. По ре чи ма Је ли це Дра-
го вић, се кре та ра па ли лул ске 
пен зи о нер ске ор га ни за ци је, 
за опо ра вак у ба ња ма о тро-
шку Фон да ПИО при мље но је 
укуп но 710 при ја ва, а мо ћи ће 
по зи тив но да се ре ши 268.

– Ме ђу тим, ми има мо до бру 
са рад њу и са Ре кре а тур сом 
Се ни ор где на ши пен зи о не-
ри по вр ло по вољ ним це на ма 
има ју ве ли ки из бор де сти на-
ци ја ка да је реч о ба ња ма, али 
и ле то ва ли шти ма на мо ру, и то 
у ви ше ра та, са свим ин стру-
мен ти ма обез бе ђе ња пла ћа ња 
– ка же Је ли ца Дра го вић.
По ред ових ак ту ел них де-

ша ва ња, Удру же ње пен зи-
о не ра Па ли лу ле има мно го 
дру гих ак тив но сти ко ји ма се 
тру де да по мог ну и олак ша-
ју жи вот ста ри јим жи те љи ма 
ове бе о град ске оп шти не.

– По де ли ли смо 150 вр ло 
ква ли тет них па ке та са пре-
храм бе ним про из во ди ма и 
сред стви ма за хи ги је ну нај-
у гро же ни јим пен зи о не ри ма. 
Тре ба под се ти ти и да до бро-
вољ ни Фонд со ли дар но сти, 
а но си лац овог про јек та је 
Град ска ор га ни за ци ја пен зи-
о не ра Бе о гра да, пру жа до ста 
по год но сти за сво је чла но ве, 
јер из два ја њем је дан од сто 
од пен зи је мо гу да до би ју бес-
ка мат ну по зај ми цу, по пуст од 

10 до 50 од сто у при ват ним
кли ни ка ма, код на бав ке по-
ма га ла, пру жа ња адво кат ских
услу га, ту ри стич ких аран жма-
на. У слу ча ју смр ти чла на
Фон да со ли дар но сти, ње го вој
по ро ди ци се ис пла ћу је јед на
пен зи ја, што у овим те шким
вре ме ни ма мно го зна чи – 
под се ћа Је ли ца Дра го вић.
Па ли лул ски пен зи о не ри,

ко ји су се ме ђу пр ви ма ускла-
ди ли са но вим За ко ном о
удру же њи ма, по ма жу сво јим

чла но ви ма и на дру ге на чи не
– снаб де ва ју их огре вом, ор-
га ни зу ју ко ри сна пре да ва ња,
али и пу то ва ња и дру же ња.

– Ор га ни зу је мо из ле те и
дру же ња во де ћи ра чу на да
нам пре воз и ру чак бу ду што
при јат ни ји, а це на што ни жа
– на гла ша ва на ша агил на са-
го вор ни ца, ка ко ка же, „Ка ти-
ца за све” у овом Удру же њу.
И по ред про бле ма са про-

сто ром ко је има ју не ка њи-
хо ва ме сна удру же ња, пен-
зи о не ри са Па ли лу ле су се
ор га ни зо ва ли и у три ме сне
за јед ни це има ју ре дов на дру-
же ња јед ном не дељ но. Од
са мог по чет ка уче ству ју и на
„Олим пи ја ди спор та, здра вља
и кул ту ре тре ћег до ба” у Со-
ко ба њи, где су осво ји ли и јед-
ну злат ну ме да љу. А по себ но
је вред но хва ле то што су не-
дав но јед ну гру пу пен зи о не ра
упу ти ли у шко лу ра чу на ра ка-
ко би пре ко ин тер не та мо гли
да кон так ти ра ју са сво јом де-
цом и ро ђа ци ма по све ту.

М. Јо ва но вић

УДРУ ЖЕ ЊЕ БО ЉЕ ВАЧ КИХ ПЕН ЗИ О НЕ РА СВЕ АК ТИВ НИ ЈЕ

Опремљен и Клуб пен зи о нер а

УДРУ ЖЕ ЊЕ ПЕН ЗИ О НЕ РА ПА ЛИ ЛУ ЛЕ

Бање, попусти и Фонд
со ли дар но сти

Звон ко Мар ја но вић

Са осмомартовског дружења
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БЛА ЦЕ – ЖИ ТО РА ЂА

По моћ ста ри ма
Си ро ма шне то плич ке оп шти не Бла це и Жи то ра ђа за хва-

љу ју ћи до на то ри ма по ку ша ва ју и успе ва ју да по мог ну ста-
рим и из не мо глим ли ци ма. Уз по моћ Ми ни стар ства за др-
жав ну и ло кал ну са мо у пра ву, Цр ве ни крст у Кур шу мли ји
ор га ни зо вао је ак ци ју по мо ћи ста рим ли ци ма и они ма са
по себ ним по тре ба ма. Ми ни стар ство је за ове по тре бе из-
дво ји ло шест ми ли о на ди на ра, а ак ци јом је об у хва ће но 80
ста рих ли ца ко ји ма ће по ма га ти ге рон то до ма ћи це. Њи хов
за да так би ће да два пу та не дељ но, по два са та, по ма жу
ста рач ким до ма ћин стви ма – при пре ма ју хра ну, до но се ле-
ко ве и оба вља ју све дру ге нео п ход не по сло ве. Ак ци ја ће
тра ја ти до кра ја го ди не.
У оп шти ни Бла це су ло кал на са мо у пра ва и Дом здра-

вља, уз по моћ Ми ни стар ства здра вља, за по че ли про је кат
по бољ ша ња здрав стве них услу га за ста ри је од 65 го ди на.
Здрав стве ни рад ни ци ће, на и ме, оби ла зи ти ста ре и бо ле-
сне и на те ре ну им пру жа ти нај не оп ход ни је услу ге. Вред-
ност про јек та је 1,1 ми ли он ди на ра, а ак ци ју по ма же и
НВО Клуб же на Бла це. Ж. Д.

ВРЊАЧКА БАЊА

Врњ ча ни у Ги ни со вој
књи зи ре кор да
Ко ор ди на тор „Ги ни са” за Ср би ју, Не бој ша Слав ко вић,

не дав но је уру чио при зна ње и по твр ду о оба ра њу Ги ни-
со вог ре кор да на про шло го ди шњем ма тур ском пле су сред-
њо шко ла ца у цен тру Вр њач ке Ба ње. При зна ње је у име
ор га ни за то ра ма ни фе ста ци је при мио за ме ник пред сед ни-
ка ове оп шти не, Во ји слав Ву јић. Уче ни ци вр њач ке Гим на-
зи је и Уго сти тељ ско-ту ри стич ке шко ле би ли су део еки пе
ко ја је, уз му зи ку Јо ха на Штра у са, обо ри ла Ги ни сов ре корд
у ду жи ни пле са. У оба ра њу ре кор да уче ство ва ло је укуп-
но 34.416 пле са ча – ма ту ра на та из Кра ље ва, Кру шев ца,
Тр сте ни ка, За је ча ра, Пан че ва, Зре ња ни на, Ја го ди не и Не-
го ти на, али и из Сло ве ни је, БиХ, Хр ват ске, Ма ђар ске, Ма-
ке до ни је, Че шке и Сло вач ке.
За хва љу ју ћи на до би је ном при зна њу, Во ји слав Ву јић је

на гла сио да ће вр њач ка оп шти на и убу ду ће по др жа ва ти
ова кве ма ни фе ста ци је и да ће би ти по кро ви тељ и на ред-
ног ма тур ског пле са сред њо шко ла ца. Д. И.

ЖА БАЉ

Дру же ње нај мла ђих 
и нај ста ри јих
Ових да на Ме сна ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да из Жа бља

одр жа ла је ре дов ну го ди шњу Скуп шти ну и то је био по вод
за леп про грам и дру же ње. Пен зи о не ри су ре ци то ва ли, а
ор ке стар њи хо вих при ја те ља из Чу ру га је све про пра тио
му зи ком. Ипак, нај у спе шни ји део про гра ма био је на ступ
ма ли ша на из пред школ ске уста но ве „Де тињ ство” из Жа-
бља. За јед но са сво јим вас пи та чи ма, они су ре ци то ва ли,
пе ва ли и игра ли пра ће ни бур ним апла у зом ба ка и де ка.
По ред апла у за, по ча шће ни су гриц ка ли ца ма и со ко ви ма.
Ово ни је пр во дру же ње те две ге не ра ци је – та ко ста ри ји
„по пра вља ју” про сек го ди на, а нај мла ђи има ју ко ме да по-
ка жу шта су на у чи ли. З. Д. К.

ША БАЦ

Обе ле жен Дан ша ле
Град ска ор га ни за ци ја ин ва ли да ра да Шап ца одр жа ла је 

по во дом 1. апри ла ве че ху мо ра, на ко ме је сво ја ду хо ви та 
за па жа ња чи та ла Ву ки ца Ко при ви ца. Да ве че бу де за ни-
мљи во по тру ди ли су се и оста ли чла но ви, та ко да је уз 
смех, а ка сни је и му зи ку, при јат но и за бав но про шао пр ви 
дан апри ла. Та ко се опет ис ка за ла ду хо ви тост Шап ча на, а 
ве се ла зби ва ња ко ја бу ду за бе ле же на на из ле ти ма и дру-
же њи ма си гур но ће би ти пред ста вље на 1. апри ла сле де ће 
го ди не. Д. М.
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Про мо ци ја
Си сте ма ти ке
Бра је вог пи сма
Са вез сле пих Ср би је је, 24. мар та, у ка фе-књи жа ри На-

род не би бли о те ке Ср би је, одр жао про мо ци ју Си сте ма ти ке
Бра је вог пи сма за срп ски је зик у оп штој при ме ни и оп штих
пра ви ла за пи са ње и штам па ње на Бра је вом пи сму. О пу-
бли ка ци ји ко ју је об ја вио Са вез сле пих Ср би је го во ри ли су
Ми лан Сто шић, пред сед ник, и Дра ги ша Дроб њак, се кре тар
Са ве за сле пих, и мр Ран ко Бу рић, као пред ла га чи усво је-
них ре ше ња, и мр Ти хо мир Ни ко лић, пред сед ник Од бо ра
за си сте ма ти ку Бра је вог пи сма.

У пред ста вље ној пу бли ка ци ји утвр ђе ни су стан дар ди
при ме не Бра је вог пи сма на ме ње ни сле пим осо ба ма ко је се
овим пи смом слу же на срп ском је зи ку. При сут не на ску пу
по здра ви ла је Ве сна Ињац, за ме ник ди рек то ра На род не
би бли о те ке Ср би је, ко ја је ис та кла да ова уста но ва рас по-
ла же са 5.000 на сло ва на Бра је вом пи сму, а про мо ци ји су
при су ство ва ли и Ми лош Га јић из Ми ни стар ства кул ту ре и
Би ља на Де бе ља ко вић из Ми ни стар ства ра да и со ци јал не
по ли ти ке.

А. Б.

ВЕ ЛИ КА ПЛА НА

На бав ка огре ва
Чла но ви Удру же ња 

пен зи о не ра оп шти не Ве-
ли ка Пла на ових да на 
пре ко сво је ор га ни за ци-
је упи су ју угаљ и др ва 
за сле де ћу греј ну се зо ну. 
Пен зи о не ри се нај ви ше 
ин те ре су ју за угаљ „ко-
сто лац” и за огрев но др-
во, це ро ви ну и бу ко ви ну, 
ко је ће от пла ћи ва ти на 
де сет ме сеч них ра та.

– На шим чла но ви ма 
ис по ру чи ће мо 1.200 то на 
угља и 800 ку би ка др ва, 
а за пен зи о не ре на ба-

вља мо још и па ке те су хо ме сна тих про из во да, као и лук, 
па суљ, кром пир... По ред ове на бав ке, ре дов но оби ла зи-
мо бо ле сне, ста ре и не по крет не пен зи о не ре, ор га ни зу-
је мо дру же ња и екс кур зи је – на по ми ње Пе ри ша Бо јић, 
пред сед ник Удру же ња пен зи о не ра ове оп шти не.
Ина че, и у овој го ди ни ве ли ко пла њан ски пен зи о не ри у 

то ку јед ног ме се ца има ју че ти ри пу та бес плат не кар те за 
ауто бу ски пре воз.

Сл. К.

ВИН ЧА

Во ле да пу ту ју
Пен зи о не ри из Вин че, код Бе о гра да, вр ло су ак тив ни

ка да су у пи та њу из ле ти и дру же ња. У по след ње вре-
ме об и шли су ма на сти ре Острог, Ждре ба о ник, Дај ба бе,
Мо ра ча, Ку ма ни ца и Чај ни че, али и ба ње – Вр њач ку,
Ма та ру шку, Гор њу Треп чу и ба њу Вруј ци. Сти гли су да
по се те и Мо кру Го ру, Би је љи ну, Сре бр но је зе ро, и да
бу ду у Гу чи, на Жуп ској и Опле нач кој бер би и на Ра јач-
кој ко сид би.
Ор га ни за тор и во ђа пу та увек је би ла Ве ри ца Ми ло-

ва но вић, пот пред сед ник МО ин ва ли да ра да Вр чин, ко ја
ка же да су не ка да на из ле те кре та ли пу ни ауто бу си, док 
је, на жа лост, у по след ње вре ме због ло ши јег ма те ри јал-
ног ста ња знат но сла би ји од зив. Г. О.

Пе ри ша
Бо јић
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писма

ПИШИТЕ НАМ
Дра ги чи та о ци,
Ово је про стор на ме њен

Ва шим пи сми ма. Пи ши те
нам шта Вам се у на шем и
Ва шем ли сту до па да, а шта
би мо гло да бу де бо ље, шта
би сте во ле ли да про чи та те
или да са оп шти те дру гим
чи та о ци ма.
Адреса је Булевар

уметности 10, 11070 Бео г рад,
или електронском пош том,
на glasosiguranika@pio.rs

Некад и сад

Пре из ве сног пе ри о да, у ауто бу су на ре-
ла ци ји Ба но во бр до – Зе ле ни ве нац ова ко је 
те као раз го вор из ме ђу дво ји це ста ри јих пут-
ни ка: „О, где си, от куд ти, баш ми је дра го да 
те ви дим!” „Ево, ја до шао код си на у Бе о град, 
па ће он да ме при ја ви и да до би јем оне па-
ре што да ју ови Бе о гра ђа ни као по моћ. Имам 
ма лу пен зи ју, а то је ура дио је дан из на шег 
се ла, па сад до би ја по моћ, па што да не до-
би јем и ја.”
Е, ту је ма ло на ста ло не го до ва ње пут ни ка 

та ко да су ови са го вор ни ци си шли од мах на 
сле де ћој ста ни ци. Мо жда ова при ча и ни је 
за ни мљи ва, мо жда у њој има исти не а мо жда 
су са мо раз го во ри, али ако по сто ји во ља, не 
би би ло ло ше да се то ма ло ис тра жи и не што 
на пи ше на ту те му. И ја сам се рас пи ти вао, 
али ни ко ни је знао да ми од го во ри да ли по-

сто ји не ки пе ри од ко ли ко ду го пен зи о нер мо-
ра да има пре би ва ли ште на те ри то ри ји гра-
да Бе о гра да да би до био ову по моћ. По мом
ми шље њу, би ло би до бро да тај пе ри од бу де
од три до пет го ди на, или ду же, јер ако не ма
тог усло ва, он да сва ко мо же фик тив но да се
при ја ви, па ка да му лег не по моћ да се вра ти
у сво је ме сто. 
Ин те ре су је ме ко ји су све кри те ри ју ми за

до би ја ње ове по мо ћи и мо же ли да се на пра-
ви јед на та бе ла да се ви ди да ли се и ка ко
број пен зи о не ра ко ји при ма ју по моћ уве ћа-
вао од вре ме на ка да је та иде ја за жи ве ла до
да нас.
То ли ко од ме не, па ако вам се ова те ма

учи ни по год ном за раз ра ду, хва ла.
Аца Ме ић,

Бе о град

Како до помоћи

Кон вен ци је о ли кви да ци ји ра ни јег
со ци јал ног оси гу ра ња 
у Аустро у гар ској
Чла ном 275 Сен Жер мен ског уго во ра и чла ном 258 Три ја нон ског 

уго во ра о ми ру, као и чла ном 7 Ра пал ске кон вен ци је, пред ви ђе на 
је ли кви да ци ја прав ног по ло жа ја со ци јал ног оси гу ра ња на ра ни јем 
аустро у гар ском те ри то ри ју на ше др жа ве. У ту свр ху скло пи ла је на ша 
др жа ва са Ита ли јом и са Аустри јом по себ не уго во ре, од но сно кон вен-
ци је о тој ли кви да ци ји, док до за кљу че ња уго во ра, ко ји је тре ба ло 
скло пи ти са Ма џар ском и чи ји је текст био већ уго во рен, ни је до шло, 
а ра ди од ре да ба Ха шких кон вен ци ја у ве зи са Јун го вим пла ном. Из-
ме ђу на ше др жа ве и бив ше Аустри је скло пље но је ви ше кон вен ци ја, ко ји ма су ре гу ли са ни од но ша ји о ли кви да ци ји ра ни јих 
аустриј ских но си ла ца оси гу ра ња на те ри то ри ју при па лом Ју го сла ви ји.

(Пет на ест го ди на Сре ди шњег уре да за оси гу ра ње рад ни ка од 1922. до 1937, Бе о град, 1938)

Срп ско-аустриј ски да ни раз го во ра
Са ве то дав ци из аустриј ског За во да за пен зиј ско оси гу ра ње и на-

шег Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње су
се, 6. апри ла, оку пи ли у Бе о гра ду да би пру жа ли ин фор ма ци је и
прав не са ве те свим за ин те ре со ва ним осо ба ма ко је има ју пе ри о де
оси гу ра ња на вр ше не у две др жа ве, или су при ме ном Ме ђу на род-
ног спо ра зу ма о со ци јал ном оси гу ра њу из ме ђу две зе мље оства ри-
ли пра во на пен зи ју. По ка за ло се да је одр жа ва ње са ве то дав них
су сре та овог ви да од из у зет ног зна ча ја, о че му све до чи и ис ку ство
са прет ход них раз го во ра у Бе чу, ко ји су одр жа ни кра јем про шле
го ди не, као и са не дав но ор га ни зо ва них да на раз го во ра са не мач-
ким Фон дом у Мин хе ну.
Спо ра зум из ме ђу не ка да шње Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је и

Ре пу бли ке Аустри је ко јим су ре гу ли са ни од но си из ме ђу две др жа-
ве у обла сти со ци јал ног оси гу ра ња је, под се ћа мо, ра ти фи ко ван 12.
де цем бра 1998. го ди не. Ј. О.
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ВИ ПИТАТЕ
„ГЛАС

ОСИГУРАНИКА”
ОДГОВАРА

Републички фонд за пензијско 
и инвалидско осигурање

Сми сао чла на 120

Трај но пра во на ту ђу не гу
и по моћ

Зах тев за ин ва лид ску пен зи ју

Нај ни жи из нос по љо при вред не 
пен зи је

Без пра ва на по ве ћа ње

?Ми ле та Тер зић, Алин По ток: Ро ђен сам 1955. го-
ди не. Имам укуп но 36 го ди на и 11 ме се ци рад ног
ста жа. Да ли по сто ји мо гућ ност да на осно ву чла на

120 За ко на о ПИО оства рим пра во на пен зи ју уз от пла-
ту 50% од мо је бу ду ће пен зи је, тј. ка ко бих мо гао да
оства рим пра во на пен зи ју?

?Љу ба Не шко вић, Зла ти бор: Ко ри сник је по ре ше њу 
дру го сте пе ног ор га на ве шта че ња оства рио пра во
на нов ча ну на кна ду за не гу и по моћ дру гог ли ца

трај но. Да ли мо же и под ко јим усло ви ма пр во сте пе-
ни ор ган ве шта че ња да уки не ову по моћ? Здрав стве но
ста ње се ни је по бољ ша ло.

?Ма ри ца Л., Кру ше вац: Имам 13 го ди на рад ног ста-
жа, ро ђе на сам 1954. го ди не и имам трај но оште-
ће ње ви да ко је се с го ди на ма по гор ша ва. Мо гу ли

да оства рим пра во на ин ва лид ску пен зи ју, ко ме да се
обра тим и шта је по треб но од до ку мен та ци је да бих 
оства ри ла ово пра во?

?Љ. Жи ло вић, Ча је ти на: Ко ри сник сам нај ни же
пен зи је 64% од осно ва. Имам при знат стаж 30%
на осно ву уче шћа у НОР, али ми се то у ис пла ти

не при зна је. Да ли је то због то га што бих пре ма шио
85% од осно ва и ка ко се ово од но си на по љо при вред не
пен зи је?

?Зо ра Је ре мић, Го ло во: Ко ри сник сам по љо при-
вред не пен зи је. При ли ком упла та до при но са у не-
ким пе ри о ди ма сам упла ћи ва ла ви ше од оста лих, а

пен зи је су нам ско ро исте. Од 1988. до 1991. го ди не ба-
ви ла сам се са мо стал ном де лат но шћу и по том осно ву 
сам упла ћи ва ла до при но се. Да ли имам пра во на не ко
по ве ћа ње пен зи је на осно ву ве ћих упла та?

Од го вор: На жа лост, ни-
сте на пра ви на чин раз у ме ли 
члан 120 За ко на о ПИО. Да би 
оси гу ра ник оства рио пра во на 
пен зи ју, мо рао би да ис пу ња-
ва за кон ске усло ве за то, на 
при мер за ста ро сну пен зи ју 
мо ра да ис пу ња ва усло ве из 
чл. 19 За ко на о ПИО. Што се 
ти че чл. 120, он се при ме њу је 
са мо ако је не ко са мо стал ни 
об ве зник упла те до при но-
са, па ни је упла тио све сво-
је оба ве зе, а и без тог ста жа 
за ко ји ни је из ми рио оба ве зе 

ис пу ња ва усло ве за оства ри-
ва ње пра ва на пен зи ју. У том
слу ча ју при зна је се пра во на
пен зи ју по ста жу за ко ји је из-
вр ше на упла та до при но са, а
дуг на име не у пла ће них оба-
ве за се на ми ру је кроз при ме-
ну чл. 120 За ко на, об у ста вом
до 1/3 пен зи је, све до из ми-
ре ња ду га. На жа лост, Ви не
ис пу ња ва те усло ве за пен зи-
ју, те ни је мо гу ће при ме ни ти
члан 120, а ве ро ват но и не-
ма те ду го ва ње као са мо стал-
ни об ве зник до при но са.

Од го вор: По пра ви лу, сте-
че на пра ва се не ме ња ју ка да 
су да та трај но. Пи та ње је за-
што је јед ном при зна то пра во 
по но во пред мет раз ма тра ња 
пр во сте пе ног ор га на ве шта-
че ња, али без об зи ра на то, 
ако је сте че но пра во осно ва-
но на за ко ну, на рав но по про-

пи си ма ко ји су би ли на сна зи
у тре нут ку пр во бит ног ве шта-
че ња, не ма раз ло га за бри гу.
Ако је по ми шље њу пр во сте-
пе ног ор га на ве шта че ња ипак 
до шло до по бољ ша ња здрав-
стве ног ста ња, мо же до ћи и
до про ме не у по гле ду сте че-
ног пра ва.

Од го вор: Што се ти че го ди-
на жи во та и го ди на ста жа, Ви 
ис пу ња ва те услов за ин ва лид-
ску пен зи ју јер не ма те још 60 
го ди на жи во та, а има те ви ше 
од пет го ди на ста жа оси гу ра-
ња. Што се ти че Ва шег здрав-
стве ног ста ња, нео п ход но је 
да оно бу де та кво да пр во сте-
пе ни ор ган ве шта че ња про це-
ни да код Вас по сто ји пот пун 
гу би так рад не спо соб но сти. 
Да би сте по кре ну ли по сту пак 
за оства ри ва ње пра ва на ин-

ва лид ску пен зи ју, тре ба да
оде те код свог ле ка ра оп ште
прак се ко ји ће да про це ни да
ли Вам је и шта све по треб но
за оце ну рад не спо соб но сти;
за тим ће те при ку пи ти сву по-
треб ну ме ди цин ску до ку мен-
та ци ју и Ваш ле кар ће да ти
пред лог, тј. по пу ни ти Обра зац
1. Уз то по треб но је да при-
ло жи те рад ну књи жи цу као
до каз о ста жу, ко пи ју здрав-
стве не ле ги ти ма ци је и лич не
кар те, да по пу ни те обра зац

Од го вор: Ва ма је си гур но 
од ре ђе на пен зи ја пре ма ста-
жу 64% од пен зиј ског осно ва 
и ова ко од ре ђе на пен зи ја уве-
ћа на за 30% по осно ву уче-
шћа у НОР. Од мах тре ба ре ћи 
да ова ко од ре ђе на пен зи ја не 
пре ла зи 85% од пен зиј ског 
осно ва јер се про цен ти не са-
би ра ју, већ се пен зи ја од 64% 
уве ћа ва за 30% од те пен зи-
је, а не од пен зиј ског осно ва. 
Да би уку пан из нос пен зи је 
пре ма шио 85% од пен зиј ског 
осно ва, нео п ход но би би ло да 
се пен зи ја по ста жу од ре ђу је 
са 66% од пен зиј ског осно ва. 

То што Ви при ма те нај ни жи
из нос пен зи је са мо зна чи да
је ско ро пун из нос пен зи је од
Ва шег пен зиј ског осно ва ни-
жи од нај ни жег из но са пен-
зи је, што опет го во ри о то ме
да је Ваш пен зиј ски основ
из у зет но ни зак. Што се ти че
об ра чу на пен зи је, он је исти
за све оси гу ра ни ке, па и за
по љо при вред не пен зи о не ре,
с тим што је нај ни жи из нос
пен зи је за по љо при вред ни ке
не што ни жи од нај ни жег из-
но са пен зи је за пен зи о не ре
за по сле не и са мо стал них де-
лат но сти.

Од го вор: Бу ди те си гур ни 
да су при ли ком Ва шег пен зи-
о ни са ња узе те у об зир и те 
ви ше осно ви це ко је сте у од-
ре ђе ном пе ри о ду има ли као 
оси гу ра ник са мо стал них де-
лат но сти. Ра ди се о то ме да 

је Ва ша пен зи ја и по ред то га
би ла ни жа од нај ни жег из но-
са пен зи је за по љо при вред-
ни ке, та ко да Вам је од ре ђе-
на пен зи ја као и ве ћи ни по-
љо при вред них пен зи о не ра, у
ви си ни нај ни же пен зи је.

зах те ва за ин ва лид ску пен зи ју
и под не си те зах тев над ле жној
фи ли ја ли ПИО у Кру шев цу.
На кон под но ше ња зах те ва до-
би ће те по зив за пре глед код

пр во сте пе ног ор га на ве шта че-
ња ко ји ће од лу чи ти о Ва шем
пра ву, о че му ће те би ти оба-
ве ште ни ре ше њем над ле жне
фи ли ја ле.
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До ско ци
Ми смо ма ли на род, али у ве ли ким про бле ми ма.
На ша вла да је за по што ва ње. Тре ба из др жа ти

то ли ке афе ре ко је пра те ње не чла но ве.
Ни је исти на да код нас не ма вла да ви не за ко на. За кон

ули це бес пре кор но функ ци о ни ше.
Пен зи о не ри има ју са мо је дан циљ у жи во ту. Ка-

ко да пре жи ве.
Са не ис то ми шље ни ци ма смо на шли за јед нич ки је зик.

Пот ку пи ли смо их.
Пу као ми је филм. Ни сам мо гао да играм епи зод-

ну уло гу.
Не мо же нам ни Бог по мо ћи. Ми смо ате и сте.
Суд би на је у на шим ру ка ма. У то ме и је сте про-

блем.
Окре ну ли би смо ми дру ги лист, са мо да га има мо.

Ра де Ђер го вић

Бај ке де мо кра ти је
Бла го сле пи ма. Oни има ју нај ре ал ни ји по глед на свет.
Из гу бљен је пен зи о нер. Ода зи ва се на по зив:

„Пе ра, глад ни”! Де мо кра ти јо, де мос тра жи хле ба.
Ви ше не жи вим у хра ни тељ ској по ро ди ци. Мај ка и отац

су ми умр ли.
Ве ли ки је про блем шта ће би ти са сме ње ним ми-

ни стри ма. За тво ри су пре пу ни а у ди пло ма ти ји ви-
ше не ма сло бод них ме ста.
Тек у де мо кра ти ји бај ке до би ја ју на те жи ни.
Ка да год се мо је дру штво са бе ре у ка фа ни – оду-

зме се.
Но ва власт се за крат ко вре ме пре о бра зи у ста ру. А има

на ме ру да ту до че ка и ду бо ку ста рост.
Ра ди во је Јев тић Јен ки


